Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 5. 10. 2016
Za prudkých změn počasí (směrem k horšímu) proběhla velká říjnová schůze ZO Kladno. Přítel předseda v rámci
přivítání kvitoval, že jsme se sešli v tak hojném počtu. Zřejmě slušný oddíl…
Příjímání 1
Schůze začala netypicky přijímáním nového člena (a shodou okolností přijímáním – jiného – člena také i
skončila). Ucházející se přítel Josef Kos má dvě včelstva v Libušíně a je pod patronátem přítele Pláteníka.
Všechny přítomné ubezpečil, že chce se svými dvěma včelstvy včelařit pro radost a že nebude nikomu „brát
kšeft“. Včely má z Hostomic, řádně prošetřené. Byla mu předestřena obligátní nabídka docházky do včelařského
kroužku. Pro přijetí - všichni, proti - 0, zdržel se – 0 – přítel Kos se stal součástí ZO Kladno.
Dotace D1 a další palčivá problematika s ní spojená
Přes snahu pokladnice přítelkyně Vendulky o osvětu ve věci správného vyplnění žádosti o dotaci D1 si tatáž
musela povzdychnout, že vyplnění žádostí dopadlo ještě hůř než vloni. Hodně včelařů také nedodalo Plné moce
– peníze jim tedy nebudou drženy. Aby vše nevyznělo tak pesimisticky, pochválila přítelkyně Vendulka nové
členy, kteří ač jsou noví (nebo právě proto), zvládli vyplnění formuláře pěkně. Na závěr tohoto bločku přítelkyně
Vendulka požádala přítomné, aby při vyplácení dotace u jejího stolku nestáli ve frontě a nevytvářeli tak
podprahový časový nátlak a stres na vyřízení všeho potřebného. Ideální je přistupovat ke stolku jednotlivě.
Přítel Volek a přítelkyně Belušová apelovali na všechny přítomné včelaře, že vkládání do CISu vyžaduje přesnost
zejména v registračních číslech včelaře a stanoviště. Přesuny i aktuální stavy včelstev tedy nutno hlásit do
evidence v Hradišťku, kteráž bude zřejmě do budoucna zásadním podkladem pro stanovování výše dotace.
Dokumenty k dotacím se archivují 10 let, vše musí souhlasit. Jedná se o státní peníze, stát má tedy právo čerpání
kontrolovat. Např. sestěhují-li se dva včelaři na stejné stanoviště, registrační čísla stanovišť nemají stejná.
Léčení již s novým zdravoťákem
Přítel Volek dopředal agendu spojenou s léčením příteli Štochlovi. Vyzval zejména důvěrníky, aby si s novým
zdravoťákem vyměnili kontakty, a nové členy aby si zjistili, kdo bude jejich důvěrníkem. Léčit se bude po 20.10.
přípravkem MP10 (který je nutné pak odevzdat). Nespěchat, ještě před pár dny bylo babí léto a matky čile
plodovaly. Za fumigaci včelstva se vybírá 6 Kč z kteréžto částky bude 1 Kč náležet ZO. Za aerosol to bude 10 Kč (z
čehož 3 pro ZO). 50Kč se bude vybírat paušálně za stanoviště (vše zůstává důvěrníkovi). Za přítele Volka
převezme důvěrnictví tandem Kosinoha-Jirák. Přítel Kosinoha se zeptal přítele Štochla kde bydlí, zajímal se o
jeho telefonní číslo a podobně. Přítel Štochl poněkud polekán zvýšeným zájmem o své osobní údaje odpověděl
nejnutnější. Informace budou důležité zejména pro důvěrníky. Aerosolovou techniku servisuje přítel Linhart
(technika je v dobrých rukou).
Vyprávění o zájezdu do Polska
Přítel předseda vyzval přítelkyni Belušovou, aby v patřičných barvách popsala, jak moc pěkná byla minulá
exkurze do Polska. Evidentní postranní zájem obou bylo přimět všechny, kdo na exkurzi nebyli, aby toho náležitě
litovali. To se skutečně podařilo - přítelkyně Belušová poutavě vyprávěla o polských včelařích včelařících
v padesátiletých, ale udržovaných ležanech, o progresivním místním předákovi, včelařícím v nástavkových úlech,
o chovatelce matek, která se učila v Dolu, o těžbě pylu, o plemenné nečistotě polských matek, o léčení, ze
kterého bývá polským včelařům někdy i týden špatně, a v neposlední řadě o pohankovém medu a louce ocúnů.
Porovnání neušla ani organizační a PR stránka polského a českého včelaření – Poláci zdá se lépe zvládají PR a
mají lákavější a širší sortiment včelařských produktů, zato však závidí českým včelařům dobrou organizaci.
Veterinární praxe je v Polsku o dost benevolentnější. Součástí exkurze byly také české zastávky – u Ing. Jaši a u

přítele Cimaly. Na příteli Cimalovi si přítel Zdych cení, že ačkoliv toho mnoho ví, je stále přístupný novým
myšlenkám. Co každopádně kladenští včelaři propásli byla ekonomická výhodnost tohoto zájezdu pořádaného a
dotovaného NSEV Čabárna. Nabídku využilo daleko víc včelařů z Hostivic, Slaného a dokonce i paní z Děčína.
Návštěva přítelkyně předsedkyně
Přítel Volek připomněl sobotní návštěvu přítelkyně Machové a vše, co se k ní váže. Většina informací viz minulý
zápis. Přítel Volek připomněl i chystané ocenění přítele Chaloupky a i mnohokrát vzpomínanou skutečnost že
není vyššího ocenění pro včelaře. Předání ocenění se před přítelem Chaloupkou nepodařilo utajit, protože byl
kladenský včelařský guru hrubě podceněn ve využívání moderní techniky, konkrétně internetu, kde na přípravu
svého ocenění narazil. Reportáž z akce na Čabárně nalezneme pravděpodobně později i ve Včelařství.
MV (Medové Vánoce)
Přítelkyně Belušová seznámila přítomné s plány pro tradiční akci – MV (14-18. prosince). Přednáška Dr. Kamlera
je zatím nepotvrzená, patrně z rodinných důvodů. Může ho jako přednášející nahradit například přítel Peroutka
– odborník na nemoci včel z nejpovolanějších, ne-li nejpovolanější, ale také však náležitě exponovaný.
Proběhne přednáška společnosti Čapis, mělo by být představeno muzeum v Kolči. Dopoledna budou tradičně
zasvěcena mládeži. Promítnuty budou také filmy z filmového festivalu Májabeefestu, například slovinský film o
aplikaci kyseliny šťavelové do včel, podle popisu zřejmě triller. Vše zdarma. Kdo bude chtít pomoc, nebo se
jakkoliv účastnit, nechť se nahlásí co nejdříve. Přítel Linhart shání chybějící komponenty audiovizuálního
systému.
Seminář v pražském hotelu Legie
O dění na semináři hovořil přítel Volek. Chyběli zde další včelaři z Kladenské ZO, kteří si jezdili po exkurzích
někde v Polsku. Ze zpráv bylo nejzajímavější a také nejznepokojivější pomalu se blížící ohrožení českých včel:
malým úlovým broukem a asijskou sršní, která již se zabydluje ve Francii. Na významnosti nabývá také
onemocnění parazitickou houbou Nosema ceranae, která na rozdíl od příbuzné parazitické houby Nosema apis
prosperuje i za vyšších teplot, tedy na jaře a v létě.
Diskuse
Přítel Zdych vyhlásil diskusi a sám ji hned uvedl prvním příspěvkem o pořadu na téma včelařství, který nedávno
(od půlky) viděl v televizi. Kromě dalších včelařů a odborníků v něm mluvil přítel Leo Dvorský o současné
včelařské praxi způsobem, který dle přítele Zdycha na včelaře vrhá negativní světlo. Podle názoru přítele
předsedy obsahovala řeč polopravdy a účelové formulace. Z toho plyne poučení studovat a být připraven na
dotazy laiků.
Obchod U Včelaře
Přítel Volek informoval, že přítel Chaloupka hodlá (pokud se něco nezmění) k poslednímu prosinci uzavřít svůj
tradiční obchod U Včelaře - dílem ze zdravotních důvodů a dílem v souvislosti s povinnosti provozovat
registrační pokladny. Hledá se, kdo by měl zájem v obchodu pokračovat. Pokud se bude obchod rušit, bude se
konat výprodej sortimentu. Nejbližší podobné podniky by tak zbyly v Řevničově a Slaném, nepočítáme-li obchod
v Křemencové ulici v Praze. Co je však horší, zrušením obchodu přítele Chaloupky nepřijde kladenská včelařská
obec pouze o místo, kde si lze do/nakoupit vybavení, ale také (jak poznamenal přítel Zdych) o významné místo
včelařské myšlenkové výměny.

Přijímání 2
Druhým přijímaným byl právě dorazivší přítel Roman Hašpl z Hostouně, který včelaří pod dohledem přítele
Prokopa. Má léčené a prověřené včely od bratra z Kněževse. Proti - 0, zdržel se – 1, pro přijetí – všichni ostatní –
rovněž přítel Hašpl se tedy stal součástí ZO Kladno.

Zapsal přítel Jan Červený

