Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 3. 1. 2018
První schůzi v novém roce (účast nebyla z největších) zahájil přítel předseda přáním pevného zdraví včelařům i
jejich včelám.
Organisace sběru měli
Přítel Štochl úsporně shrnul, jak odebrat, jak usušit, jak uskladnit, a hlavně také jak popsat vzorky měli k vyšetření.
Dózy z Dolu jsou optimální, vyhovuje však i kelímek od jogurtu. Přítel Štochl zdůraznil že poměr mezi nádobou a
jejím obsahem by měl být harmonický, nebývají výjimkou kelímky od půlkilových jogurtů na pouhou lžičku měli,
což je - jak všichni museli uznat – nepřiměřené plýtvání prostorem. Vzorky je záhodno dopravit na příští schůzi
nebo pak individuálně nahánět přítele Štochla po Hřebči i jinde. Platí zlaté pravidlo, že ve které ZO se léčí tam se
i odevzdává. Čili kde se neléčí, tam se neodevzdává.
Bilance Medových Vánoc
Veřejností byla akce hodnocena dobře. Úspěch navenek je však větší než úspěch v řadách včelařů, což je škoda a
hlavní tahouni akce nezkrývali z tohoto faktu zklamání. Hůř se pak sbírá motivace podobné akce nabízet. Dle
přítelkyně Belušové kladenští včelaři propásli možnost ptát se přednášejících. Tak například informace, které na
své přednášce sděloval p. Drozd se nikde nedočteme. Přednášející Hyklovou pohotově zastoupil na stejné téma
přítel Švamberk, který přetáhl svou přednášku „o chvilku“ (trvající přes dvě hodiny). Je třeba také vyladit přípravy.
Přítelkyně Belušová zde zbyla půlden na přípravy sama. Členové kroužku velmi pomohli, stejně tak přítelkyně
Jiroušková přestoupivší k nám ze ZO Pchery (jinak z Brandýska). Příště je třeba víc lidí na přípravu, ale třeba i na
pouhé hlídání expozice v nestřežených chvilkách. Dle přítele předsedy musíme plánovat lépe abychom pak mohli
lépe improvizovat. Přítel Linhart sdělil, kolik se na MV prodalo medu, akci ale celkově hodnotí také kladně.
Akce OO a KKV Kampaň MVP
Vysvětlivky: „OO“ je „Okresní organisace“, „KKV“ představuje „Krajský koordinační výbor“ a „MVP“ se rozumí
„mor včelího plodu“. Cílem akce financované z dotačních prostředků SK (rozuměj Středočeského kraje) je nejen
plošné vyšetření na MVP, ale také poskytování poradenství, něco na způsob helplinky. Vzniknou webové stránky,
časopis Včelařství otiskne článek a výzvu. Soutěží se poskytovatel vyšetření a odborného servisu. Cena není jediné
kritérium. Projekt má být ukončen do konce června. ZO doufá, že se do akce přihlásí co nejvíc včelařů, třebaže
finance tak velké, aby vyšetření (čistě hypotetického) počtu 100% vzorků pokryly, nejsou. Přítel Volek byl s hlavním
koordinátorem akce přítelem Ovčárikem na vedení ČSV dojednat prostor v časopisu Včelařství i další podporu.
Přítel Ovčárik jednal i s včelaři na jižní Moravě, kde jsou zkušenosti s obdobným programem. Zbývá otázka, jak
oslovit nečleny.
Plán práce na rok 2018
Připravuje se výroční schůze v podobném gardu jako je již tradicí. Všichni mají možnost navrhnout témata pro rok
2018. Na první polovinu roku se neplánují žádné exkurse, protože se bude mimo jiné připravovat soutěž Zlatá
včela. Až koncem června bude možnost opět vyjet s exkurzí do nějaké permakulturní zahrady a permavčelařského
provozu. Kterýsi den v červnu proběhne také Medová pouť v Kolči, přesný termín není zatím potvrzen, snad třetí
týden. Přesně nevíme ani to, kdy budou včelaři z Hostomic slavit 120-leté výročí své organizace, ale jistota je, že
tam budou Klatováci.
Příprava oblastního kola soutěže Zlatá včela
Soutěž připadá na květen, a to již od nepaměti. Je třeba udržet tradici. Podařilo se sehnat dotační prostředky – je
třeba zjistit prostory, personál a podobně. Oblastní kolo se bude konat na Čabárně. Mladí včelaři zde i přespí a

mimo jiné i navštíví včelařský svatostánek v Kolči. Pozor, soutěž není lehká. Kdejaký praktikující včelař by měl
s testem problém. I obhajoby vlastních úvah a projektů jsou na vysoké úrovni.
Diskuse
Přítelkyně Belušová se tázala, zda-li má někdo potíže se zpracováním vosku a to na jakékoliv úrovni. Přihlásilo se
pár včelařů. Následně vysvětlila svůj dotaz tím, že přemýšlí nad dalšími užitečnými projekty týkající se tentokráte
obměny díla. Je tu možnost se zorganizovat a sdružit prostředky, jak k tomu vyzýval již v r. 1938 přítel Švarc.
Přítel Volek se sdělil se zřejmě traumatizujícím zážitkem četby včelařského fóra na facebooku. Tím rozpoutal sérii
odsudků zjišťování informací z tohoto kanálu místo od zkušených včelařských bardů.
Přítel Kabát nabízí přebytečný vosk.
Přítel Plecitý vyřídil pozdravy od kolegů Cimaly a Strnada a navrhl, abychom se na schůzích víc bavili o tom jak
včela (respektive její organismus) funguje. Problém dneška je, že není pestrá snůška (všehosnůška). Samá řepka…
Přítel Bernášek: proč MZ (Ministerstvo zemědělství) nevymáhá jistou pestrost naproti svým dotacím na
udržitelnost krajiny?
Přítelkyně Belušová – je to i obraz dnešního svazu. Chybí nutná soustavná práce a tlak na příslušné orgány. Za
minulého vedení také utekla spousta příležitostí.
Přítel Volek – zajímavá informace z medovánoční přednášky přítele Kamlera – viry se uchovávají i v medu a
zásobách.
Přítel Prokop – zásoby uchovat nelze, rámky nutno po úhynu včelstva vyvařit. Odklon od plastových rámků.
Přítelkyně Belušová se vyslovila pro likvidaci virů mražením. Dále upozornila na možnosti a informace, které skýtá
svým členům za malý poplatek společnost Mája vedená přítelem Švamberkem.
Přítel předseda odlehčil samotný závěr schůze výtkou vůči příteli Švamberkovi - píše rychleji, než přítel předseda
stíhá číst.

Zapsal přítel Jan Červený

