Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 11. 2016
Přednáška předsedkyně Machové
O této důležité události spojené s oceněním přítele Chaloupky (nejvyšším vyznamenáním pro smrtelníka včelaře dosažitelného) povyprávěl přítel Plecitý. Z deseti ZO se omluvila pouze ZO Velvary. Po vyznamenání
přítele Chaloupky následovala na Čabárně přednáška o právních předpisech ve včelařství určená funkcionářům
ZO. Přítel Plecitý si pochvaloval praktičnost a srozumitelnost výkladu, za který (a nejen za něj) také byla
přítelkyně Machová odměněna květinou a broušenou vázou. O dalším průběhu vyprávěl přítel Volek. Na
přednášku navázala exkurze do muzea v Kolči, ve kterém uvítala celou delegaci paní Magdalena Jakubíčková.
Přítelkyně předsedkyně se živě zajímala i o budoucí využití dalších prostor zámku. Padl také vtipný návrh, že by
se do zbylých prostor zámku mohla přestěhovat „Křemencárna“, tj celé svazové sídlo. Na exkursi v muzeu
navázala ještě diskuse. Dle přítele Volka byla přítelkyně předsedkyně mile překvapená šíří záběru činnosti
kladenských včelařů.
Situace na poli léčení
Přítel Štochl se opozdil, proto o této problematice mluvil přítel Volek. Situace není ani vysloveně dobrá, ale ani
vysloveně špatná. Jest třeba vracet zbytky léčiv. Každý včelař by měl ideálně do budoucna přejít na používání
výhradně svého vosku. Tematicky navázal přítel Linhart informací, že vyvíječe jsou u něj a že na příští schůzi
přinese rozpis, pomocí něhož se udělá časový rozvrh. Dále seznámil přítomné se skutečností, že máme nové
léčivo Apistan. ČSV usiluje o získání prostředků na celoplošné vyšetření na mor včelího plodu. Přítel Volek doplnil
téma o informaci jak postupuje s přítelem Kamešem. Záznam o léčení včelstev musí být na stanovišti a důvěrník
zde musí být za každým léčením podepsaný.
Medové Vánoce
Přítelkyně Belušová částečně zopakovala a částečně upřesnila program blížících se MV. Jedním ze zlatých hřebů
celého programu bude přednáška přítele Peroutky o zdravotní problematice. V pátek 16.12. bude přednáška
Gabriely Hiklové ze společnosti Čapis (bylo by dobré propojit tuto apiterapeutickou společnost s muzeem
v Kolči). Na MV se dále budou presentovat filmy se včelařskou tematikou a to jak filmy pro děti, tak filmy pro
dospělé. Přítelkyně Belušová raději uvedla na pravou míru, že „filmy pro dospělé“ budou pouze a jen s
včelařskou tematikou, aby někdo nebyl zklamán. Perníkářka od přítele Pafela svou účast na MV odřekla, pokud
někdo zná jinou, má dát vědět. Na závěr přítelkyně Belušová nabídla plakáty k rozebrání a oznámila, že byly
objednány komponenty audiovizuální výbavy za 9.117 Kč.
Výplata dotace D1
Termín není znám, zatím platí již dříve rezervované datum 23.11. 16:30 , kdyby se něco změnilo, budou členové
informováni dostupnými komunikačními kanály.
Diskuse
Přítel Pláteník sdělil smutnou zprávu, že odešel nestor českého včelařství přítel Mandík, který se zasloužil
nejenom o včelařství a jednotu svazu, ale i o dotaci 1.D. Přítel Plecitý pohovořil o množství roztočů se kterým
bojují některé lokality (Týniště nad Orlicí, Západočeský kraj), doporučil (pokud nemrzne) do vyvíječe aerosolu
dávat místo acetonu vodu a vyzval včelaře, aby si vážili svých důvěrníků. Dále upozornil na nutnost dělat
ošetření bez zavíčkovaného plodu.

Přítel Zdych se ptal na zmiňované akci předsedkyně, kde je rozhraní, kdy musí včelař platit daň z příjmu za
prodaný med. Bylo mu potvrzeno co si myslel - pokud je žadatel zaměstnanec a do počtu 60-ti včelstev,
nepodává daňové přiznání. Přítel Kosinoha v krátkosti popsal trable se zastihováním jak příznivého počasí tak
zaměstnaných včelařů a tázal se, proč nemohou důvěrníci dostat hned obě léčiva. Bylo mu přítelem Volkem
odpovězeno, že je to právě proto, aby počasí nenutilo důvěrníky aplikovat druhý přípravek dřív, než káže
technologický předpis. Podle přítele Volka ti včelaři, kteří si nedokáží nalézt čas na léčení nejsou včelaři (měl na
mysli zřejmě dobří včelaři). Přítel Pláteník vyzval (jak je jeho dobrým zvykem) přítomné k prevenci a všemu co se
pod ní ve včelařství rozumí. Přítel Zdych se neubránil nutkání popsat konflikt s Romy na svém pozemku, který se
má stát jeho dalším stanovištěm jsa si vědom, že to s včelařením souvisí jen částečně.
P.S.
Po ukončení schůze proběhla krátká porada předsednictva, které bez účasti předsedy ZO jednomyslně
odhlasovalo návrh předsedy OO Kladno Jiřího Volka, požádat sekretariát o svazové vyznamenání pro Otakara
Zdycha ku příležitosti jeho 60 narozenin. S ohledem na nezpochybnitelné zásluhy za 21 let ve funkci předsedy a
36 let jako člena ČSV, který nechybí u žádného včelařského dění v regionu, si ocenění právem zaslouží.
Zapsal přítel Jan Červený

