Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno – 8. 1. 2020

První schůze roku 2020 začala uvítáním v novém roce a gratulací příteli Pláteníkovi
k jeho narozeninám.
Př. Belušová vyzvala zúčastněné k vyplnění aktualizace počtu přeživších včelstev
při podpisu prezenční listiny. Sdělená informace zůstane interní, nikam se odesílat nebude.
Vzhledem k téměř žádným hlášeným úhynům na SVS (povinnost hlásit vyšší úhyn včelstev jak
25% na stanovišti), SVS nevidí důvod konat. Případné vyšetření na viry v uhynulých
včelstvech nedělá VÚVč, ale Výzkumný ústav veterinární v Brně.

Organizace odběru vzorků měli – varroáza
Zazněla už již klasická informace o odběru vzorku a jeho přípravě. Je vhodné použít
tubus, anebo vhodný (i velikostně) kelímek od jogurtu a prodyšně, ale pevně (např. plátno)
uzavřít. Pozornost je třeba věnovat vyplnění náležitých údajů na etiketu vzorku (jméno a reg.
číslo chovatele, název a reg. číslo stanoviště, počet včelstev). Vzorky budou vybírány na příští
schůzi 5. 2. 2020. Ti, kteří vzorky nedodají, musí se individuálně domluvit s př. Štochlem.

Hrr na mor - odběr vzorků
Třetí ročník akce se rozbíhá. Věnujme pozornost přípravě vzorku – nesmí obsahovat
plísně (např. měl po všech třech podzimních ošetřeních), jinak je vzorek znehodnocen.
Vzorek lze odebrat i později, po sběru vzorku na varroázu. Opět je třeba věnovat pozornost
vyplnění štítku (k dispozici v časopise Včelařství, lze použít i loňský nebo si ho stáhnout na
webových stránkách akce). Kdo se nedostane k originálnímu štítku, musí hlavně uvést
všechny požadované informace.
V případě většího počtu včelstev než 25 na jednom stanovišti, je třeba odebrat vzorky dva.

Ohlédnutí za Medovými Vánocemi
Akce byla zhodnocena jako úspěšná, návštěvnost byla odhadnuta na 800 návštěvníků.
Letošní prostory v zámečku byly příjemné a zahrnutí výstavy do vánočního programu města
Kladna bylo příležitostí k prezentaci včelařů, jejich práce a samotné organizace. Vytíženost
přednáškových časů pro školy a mateřské školy byla 100%, dokonce některé skupiny bylo
nutné odmítnout. Bohužel zájem včelařů o odborné přednášky byl minimální (není fér nízká
návštěvnost vůči přednášejícímu a finančně se nevyplácí). Také nedošlo na soutěž ve
stloukání rámků a nižší byl i počet přihlášených medů do soutěže. Př. Belušová znovu vyzvala
včelaře, aby ji neváhali kontaktovat (i mailem), pokud by měli zájem o nějakou tématiku
nebo nějaký nápad, jak zatraktivnit program pro samotné včelaře. Ve fotogalerii na

webových stránkách ZO jsou k dispozici velmi podařené fotky přítele Karla Kočendy
z průběhu Medových vánoc.
Poté př. Belušová poděkovala všem, kteří se zúčastnili nebo jinak pomohli ke
zdárnému průběhu akce a předala jim malou pozornost. Pánové pořadatelé letos dostali
velmi stylové kravaty s motivem včel.
Také předala ceny za nejlépe hodnocené medy.
Zaznělo poděkování Leoši Kučerovi za spolupráci na cenách a speciální poděkování
Vlaďce Jirouškové za všestrannou pomoc.

Příprava a organizace výroční členské volební schůze 5. 2. 2020
V únoru budou probíhat volby nového předsednictví. Zajišťuje se občerstvení. Je
třeba co nejvyšší účast členské základny (volby). V současnosti má naše organizace 9 členů
výboru. Předsednictvo již nebude navrhovat do dalšího období př. J. Pafela (neúčast na
spolkovém dění) a př. R. Uldrichovou (ze zdravotních důvodů). Předsednictvo je otevřeno
návrhům členů, ještě budou probíhat jednání. Také členové revizní komise naznačili, že by
nechtěli pokračovat v dalším období.

Diskuze
Diskuze byla započata úvahami o možnosti (pravděpodobnosti) zrušení daňové úlevy
prodeje medu ze dvora.
Př. Jiroušková pochválila možnost platby členství přímo na účet, ale apelovala o řádné
označení platby – u některých částek nelze identifikovat odesílatele a budou muset být
odeslány zpět. Proto je nutné vždy uvést do poznámky k platbě jméno včelaře.
Př. Kabát nabídl svazové sklenice na med (5,- Kč / kus). Sám snižoval počet včelstev a
má jich nadbytek.
Př. Belušová nabídla účast na prezentaci včelařů na Dnu Země (každoroční akce
Labyrintu u Kauflandu).
Dále proběhla diskuze na návrh Vendulky o zrušení funkce hospodářky.
Na úplný závěr př. Volek vyřídil pozdravy od MVDr. Krupky, který je i nadále
v rekonvalescenci.

Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

