Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 9. 6. 2020
Za pošmourného počasí, ale naštěstí bez deště se sešla včelařská organizace ve venkovních prostorách areálu
NSEV Čabárna. Důvodem bylo jednak doznívající opatrnost po první vlně Covid-u a za druhé skutečnost, že
hospoda u Fridrichů je mimo provoz.
Aktuální zdravotní situace
Aktuální zdravotní je relativně uspokojivá. Jak už ale víme, ani to není důvod k radosti. Z tohoto faktu není nikdy
radno se radovat, protože situaci uspokojivou dřív nebo později vystřídá situace špatná. Rozhodně není – jako
obvykle – doporučeno usínat na vavřínech.
Nabídka matek a burza oddělků
Přítelkyně Belušová upozornila na možnost získat kvalitní včelí matky od regionálního chovatele přítele Martina
Dlaba, který spolu s přítelem Ovčárikem vede včelařské centrum Královice. Matky je třeba si u přítele Dlaba
zamluvit s dostatečným předstihem. Je záhodno vyměňovat matky včas a nečekat až se ty staré „vykladou“.
Nabídka akcí
V právě zmíněných Královicích u Slaného se koná velká akce Královické medobraní, na kterou jsme všichni zváni.
Akce je přímo plejádou aktivit spojených se včelařením, medy, perníky, svíčkami a podobně. Mimo to můžeme
sobě (nebo někomu jinému) namalovat něco pěkného na obličej. Je zde také možnost koupit si med, což je pro
včelaře v této sezóně nabídka obzvlášť lákavá a případná. V neposlední řadě potěšil i příslib, že nás na akci
provede „živý“ průvodce.
Exkurze
Z exkurze do Slovinska pod vlivem událostí sešlo. Přesto by měla nějaká exkurze proběhnout, a to nejspíše
kolem druhé poloviny září. Ohledně náhradní destinace budeme informováni. Přítelkyně Belušová sdělila, že se
máme nechat překvapit, přičemž přiznala, že i ona sama se ještě bude muset nechat překvapit. Středočeský kraj
rád přispěje na nějaký pěkný zájezd, pokud nebude nasměrován mimo Středočeský kraj.
Dějiště schůzí
Včelaři byli vyzváni, aby přemýšleli nad tím, kde by se mohly konat pravidelné středeční schůze. Přítel Holman
měl ověřit svůj tip na sál hospody U Studničků. Přítel Bernášek navrhl a vypadal že prověří švermovskou
hospodu Kuklík. Padl také dotaz na Kulatou bábu (hospoda a sdílený prostor v Podprůhonu). Dotaz byl
vypořádán odpovědí, že to mají ve správě skauti (ale ti ho právě myslím pronajímají – pozn. zapisovatel).
Jubilující přítel předseda
Přítelkyně Belušová oznámila, že přítel předseda předsedá naší ZO již jubilejní 25. rok. Jako dar obdržel kšandy a
kšiltovku s včelařskou tematikou. Vzhledem k tomu, že se neví, od jakého přesně data předsedá, bude muset
slavit celý rok. Do toho se také přítel předseda rovnou s chutí pustil vyzbrojen kelímky a šampaňským vínem. Pro
„začátečníky“ měl připravenou Vineu. Projev přítele Pláteníka, bohužel trochu zanikl v ruchu způsobeném
rozléváním vína. Přítel Pláteník předsedovi rovněž popřál a řekl, že on a několik včelařů z jeho generace jsou
svědky začínající předsedovy kariéry. Čili svědci předsedovi.
Diskuse
Následně včelaři vstali z europalet a utvořili diskutující hlouček, který se pomalu ale jistě posouval k ohni, u
kterého byly připravené špekáčky. Z diskuse zaznamenáno už jen heslovitě: Veolia hledá včelaře, který bude

včelařit v areálu v dosud prázdných úlech / zprávy v TV o vyrojení 100 včelstev (z celkových 100 včelstev na
stanovišti, tedy pozoruhodná „úspěšnost“) /včely (a roje) má také Pražská filharmonie, nedávno se vyrojily a
obsadily sdílené růžové kolo – stačilo tedy jen nasednout a odjet / diskuse byla o medobraní - někdo vytáčel již
podruhé, někteří včelaři vytočili zatím pouze manželku, někde naopak včely vytočily svou produkcí včelaře /
marketingový tip - anticovidový med se prodává výborně / uvidíme, co předvede lípa.
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