Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 1. 2019
Již tradičně se lednová schůze vyznačovala nízkou návštěvností. Spousta včelařů tedy přišla nejen o předsedovo
přání všeho dobrého do roku 2019.
Hrr na mor
Přítelkyně Belušová připomenula zásady sběru vzorků na mor včelího plodu. V podstatě předbíháme, informace
včetně štítků na vzorky nalezneme v lednovém časopisu Včelařství. Štítek na mor je víc rozkošatělý (adresa,
kontakt apod) než ten na varroázu. Odevzdávají se ale každopádně dva samostatné vzorky už proto, že ještě není
ukončeno výběrové řízení na laboratoř a vzorky tedy mohou vyšetřovat různé laboratoře. Též jde o kapacitu.
Přítelkyně Belušová také nastínila změnu metodiky vyšetřování v ochranném pásmu moru. Dr. Krupka marodí,
zastupuje ho MVDr. Miška, který má normálně na starosti Berounsko. Pro vyšetření na varroázu zvolilo
předsednictvo diskusí laboratoř v Dole, a to na základě dobrých zkušeností. Přítel Linhart vzorky odveze. Kdo
neobdržel poděkování za účast v minulé akci Hrr na mor formou lentikulární pohlednice, může si ji vzít dnes a
dodatečně si lentikulárně poděkovat.
Bilance Medových Vánoc
Přítel předseda zhodnotil průběh MV a svěřil se z úvodní téměř agorafobie z přiděleného prostoru. Přítelkyně
Belušová jej však přesvědčila, že i takto velký prostor se podaří výstavou obsáhnout. Za to jí přítel předseda
poděkoval, stejně jako pak následně i další přátelé. Při přípravě se zapojilo tentokráte hodně včelařů a mnozí
z nich byli rovnou odměněni kalendářem a dalšími drobnostmi. Zejména zaujal přítel Dan Míla – jak nasazením a
obětavostí, tak nevídanou silou.
Přítel předseda si pouze povzdechl nad malou účastí na přednášce přítele Solčanského, jehož odbornost i um
přednášet vzápětí vyzdvihl přítel Plecitý. Je třeba si uvědomit, že pro přednášejícího není malá účast povzbudivá
(odjet nemůže). Dle přítele Kosinohy byli ale návštěvníci z řad nevčelařů nadšeni. Komplikace způsobily jen
některé soudružky učitelky, které přišly s dětmi v nesprávný čas a ještě trvaly na tom, že správný je.
Návrh plánu činnosti
Přítelkyně Belušová seznámila přítomné s plánem činnosti na příští rok, který bude vystaven na stránkách ZO.
V roce 2019 však vzniká problém s termínem květnové schůze. První středa v měsíci totiž vychází na státní svátek
a o týden později je tomu nejinak. Diskutovala se různá východiska z této svízelné situace, z nichž nejschůdnější
se jevilo udělat schůzi mimořádně ve čtvrtek. Rigidní povahy se s tímto vybočením z přirozeného chodu věcí budou
muset nějak vyrovnat, ostatně budou na to během všech následujících schůzí do té doby postupně a šetrně
připravovány. Pokud někomu v plánu činnosti něco chybí, nechť to navrhne, a to nejpozději do příští – výroční schůze. I výroční schůze - tento svátek kladenských včelařů - byla tématem. Volby nebudou, ale večeře ano. Hlavní
otázkou tedy bylo, co se bude servírovat k jídlu. Přítomní ještě ani nestačili pozvednout stavidla své kulinářské
fantazie, když už se předsednictvo vrátilo nohama na zem a moudře usoudilo, že budeme rádi za každoroční řízek.
V rámci plánu činnosti pohovořila přítelkyně Belušová o dalším apiterapeutickém kurzu a přítelkyni Hiklové a jejím
možném přínosu pro naší ZO. Přítelkyně Jiroušková předala finanční podklady kontrolnímu výboru a konstatovala,
že máme drahý účet. Přítelkyně Belušová sdělila, že si je toho vědoma – již se dělal průzkum k jaké bance
přestoupit, ale přestup přerušilo vyplácení dotací.
Ostatní
Přítel Jirák se dotázal na Včelpo, přítel Plecitý odpověděl. Obchodní společnost p. Šmída splatí dluhy společnosti i
nastavenou úhradu Českému svazu včelařů. Vykupovat med v roce 2019 se prý bude, Křemencárna bude otevřena
v závislosti na drobných stavebních úpravách. Všichni dostali výpověď, budou noví zaměstnanci.

Přítelkyně Belušová pohovořila o setkání zástupců okresních organizací středočeského kraje. Tématem byla nejen
akce Hrrr na mor, kde se podařilo také prolomit jakési komunikační bariéry, ale i druhé téma, kterým je snaha o
podporu znovupoužití vlastního vosku mezi středočeskými včelaři. Otázky těžby vlastního vosku a jeho recyklace
byly následně důkladně prodiskutovány. Dle průzkumu přítele Ovčárika Středočeský kraj dotuje své včelaře (v
přepočtu na jejich počet) nejméně ze všech. Bude snaha tento nepříznivý stav vylepšit. Stále je možné na Čabárně
odevzdat svůj vosk i v menším množství a nechat si ho prostřednictvím společné zakázky přeměnit firmou přítele
Balaštíka ve vlastní mezistěny. Na přání přítele Plecitého dostala tato nabídka svůj časový horizont a tím je příští,
tedy únorová schůze. Pak již se vosk předá ke zpracování.
Přijímání
Rituál přijímání nechal přítel předseda záměrně na konec schůze. Byla to hned první zkouška, která měla za cíl
prověřit, jestli to přítomný zájemce myslí opravdu vážně. Zájemce obstál, protože hrdinně vydržel až do konce
přelíčení a pak se i představil. Jmenuje se Josef Schrötter bydlí a včelařit bude v Dřetovicích, stejně tak jeho žena
již včelaří. On má však spíš cit pro Kladno, proto aspiruje do naší ZO. Jeho koníčkem je železnice a alternativní
medicína. Hlasování: pro všichni, zdržel se: nikdo, proti: nikdo – přítel Schrötter byl tedy jednomyslně přijat.
Diskuse
Kilo medu stálo tradičně jako kilo másla, což potvrdil výjev z filmu „Po strništi bos“.
Přítomní se trumfovali, kdo měl nejagresivnější včely a jaká opatření (a utrpení) to obnášelo.
Ze severních Čech hlášeny 100% úhyny.
Ve Francii zakázáno 5 pesticidních přípravků.
Z poschůzovních kuloárů
Po domluvě s hostinským bude k večeři guláš, volitelně s knedlíkem nebo s chlebem.

Zapsal přítel Jan Červený

