Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 7. 9. 2016
Přítel Volek úvodem všechny přítomné zmátl, když je přivítal na schůzi základní organizace Slaný. Všem však brzy
došlo, že neprošli časoprostorovou bránou, ale že je to přítel Volek, kdo je (myšlenkami) v základní organizaci
Slaný, která ho poslední měsíc nejvíce vytěžuje.
Opět dotace D1
K přítelkyni Venuši se již před začátkem schůze sešel slušný štůsek vyplněných formulářů k dotaci D1. Jak známo,
vyplňování tohoto formuláře není nejsilnější stránkou členů naší ZO. Jak si včelaři při vyplňování vedli, uvidí
přítelkyně Vendulka až doma, už nyní ale v některých žádostech zahlédla nežádoucí škrtání. Nad Plnými mocemi
se netřeba se rozčilovat, přítelkyně Belušová znovu zopakovala jejich smysl. Přítel Volek upozornil na zaškrtítko
na formuláři, jehož zaškrtnutím se včelař ocitne na internetu v nabídce včelařů nabízejících prodej medu „ze
dvora“.
Avízo exkurze a přednáška
Přítelkyně Belušová pozvala na last minute třídenní výjezd přes firmu Bláto, do Polska a k příteli Cimalovi na
závěr. Výjezd v pátek v 7 hod z náměstí Svobody, poplatek 1000,- Kč. Dále byla avizována přednáška přítelkyně
předsedkyně ČSV Machové 8. 10. v 9:30 na Čabárně na téma právních předpisů ve včelařství. Dle zájmu
funkcionářů ostatních ZO se teprve vyjeví, kolik míst zbyde pro naší ZO. Dotazy na přítelkyni předsedkyni lze
zaslat i písemně. Jak později doplnil přítel Plecitý, v rámci přednášky převezme přítel Chaloupka to vůbec
nejvyšší ocenění, které může smrtelník včelař od svazu dostat.
Novinky z Republikového výboru
Přítel Plecitý poreferoval o srpnovém zasedání RV. Hlasováním se rozhodlo, že společnost Včelpo se prodávat
nebude, což navrhovali někteří zejména moravskoslezští včelaři. Zdá se naopak, že Včelpo přešlo pomocí svých
právníků do jisté ofenzivy podáním protižalob s tím, že ono samo dostálo všem závazkům a předpisům.
Dovezený závadný med byl dle názoru Včelpa de-facto schválen veterinární správou jako nezávadný. Dále se na
RV řešil CIS. Usnesení je možné si přečíst na stránkách ČSV. Přítel Plecitý představil zásluhy přítele Chaloupky tak
přesvědčivě, že mu bylo přiznáno výše zmíněného ocenění jednomyslně. Ke konci proslovu vytkl přítel Plecitý
příteli Jirákovi, že skáče do řeči a ruší. Dále uvedl na pravou míru, že o tom, zda vznikne nová ZO v rámci okresu
rozhoduje OO. Aktuálně se toto řeší v případě snahy o vytvoření jedenácté ZO odštěpením nespokojené části ZO
Slaný. OO jednomyslně tuto žádost zamítla. Vytváření dalších ZO je kontraproduktivní, zvlášť za situace, kdy
některé ZO klempírují těsně nad hranicí minimálního počtu. Nelze takto řešit názorové neshody v ZO. Přítel
Plecitý také prý upozornil, že v nasavrcké aule je v tropických dnech tak velké dusno, že by to u některých
zasloužilejších členů mohlo přivodit kolaps.
Řeč přítele Volka na různá témata
Přítel Volek znovu ubezpečil přítomné, že není vyššího vyznamenání ve včelařství než to, které obdrží přítel
Chaloupka, a že se toto vyznamenání oficiálně jmenuje „za zásluhy ve včelařství“. Připomněl také, že přítel
Chaloupka donedávna působil i jako soudní znalec v oboru včelařství. Dále se nerad vrátil ke kauze
odštěpeníchtivých včelařů ze ZO Slaný a konstatoval, že kauza z jejich strany vůči němu hraničila s obtěžováním.
Poslední kapkou byla stížnost na postup OO u Republikového výboru. Dále přítel Volek informoval, že se mu
podařilo pomyslné veslo převozníkovo zdravoťáka předat příteli Štochlovi. Přítel Štochl bude již letos
organizovat celé léčení. Proto prosí přítel Volek o shovívavost. Po příteli Volkovi zbývá zatím prázdné místo už
jen ve funkci důvěrníka pro cca 5 včelařů, ale doufá, že se tato díra snad snadno zacelí. Proces předávání funkce
by měl být dokončen do příští schůze, pak se již bude moci předseda OO věnovat naplno OO. Funkci zdravoťáka
vykonával dle vlastních vzpomínek přítel Volek v kladenské organizaci 15-18 let a přijde mu to jako včera.

Medové Vánoce se i v září blíží
Již nyní se vynořuje téma Medových Vánoc. Akce proběhne 14.-18. prosince. Třebaže opět v Oáze, dozná akce
přeci jen jistých změn. Budou se využívat i chodby, naproti tomu menší z loňských místností k dispozici nebude.
Ambicí přítelkyně Belušové, která o MV mluvila, je udělat akci atraktivní nejen pro veřejnost, ale i pro samotné
včelaře. Také by měl být posun směrem od kvantity exponátů ke kvantitě a kvalitě setkávání a výměny názorů.
ZO dostala od města na MV 49 tisíc, které zřejmě investuje z větší části do audiovizuální techniky. Záměrem je i
promítat filmy z včelařského filmového festivalu. Chystá se také přednáška M. Kamlera.
Dárkové sklo
Přítel předseda ukázal přítomným předmět, který z dálky vypadal jako něco mezi skleněným pohárem a
půllitrem, prý s pěkně vypodobněnou včelkou a znakem města. Tento artefakt (kvůli kterému vlastně přišel
přítel předseda pozdě) bude sloužit jako pozornost na výjezdu do Polska.
Přání k jubileu
Přítelkyně jednatelka a pokladní poblahopřály příteli Kosinohovi k životnímu jubileu. Číslo je uvedeno v časopisu
včelařství.
3 body přítele Plecitého
Přítel Plecitý se omluvil, že vlivem skluzu stavební firmy nemohl dostát svému závazku pohostit návštěvu
z Klatov. Za druhé oficiálně uznal prohru v polemice o pojem Smíšený plod a za třetí poreferoval o návštěvě u
Ládi Tomana. Přítel Toman je cca 65-letý kluk, výborný včelař (resp. i učitel včelařství) v Nýrsku. Je (společně
s přítelem Cimalou) na české špici ve šlechtění kraňské včely dosahujíc téměř 90% v morfometrickém
hodnocení.
Návštěva z Klatov
Přítelkyně Belušová vyzvala přítele předsedu, aby poreferoval o návštěvě spřátelených včelařů z Klatov, což také
obratem udělal. Hostomičtí zapomněli, zřejmě i kvůli rozvážení kremrolí, ale přítel předseda jim to nemá za zlé.
Otevřené muzeum v Kolči
Dle přítelkyně Belušové se muzeum v Kolči potýká s nedostatkem průvodců, resp. obec Koleč se potýká
s nedostatkem peněz na ně. Zatím to funguje tak, že ve všední dny přibíhá na zavolání někdo z úřadu. O
víkendech je snaha o stálejší službu. Obec může vyhradit odměnu pouze ve výši 20 Kč z prodané vstupenky.
Shání se tedy osoba, která má dostatek času a mohla by tuto funkci zastávat pravidelněji. Přítel Linhart
upřesňuje, že není nutná zas bůhvíjaká odbornost. V Kolči je také k vidění skrovná expozice o norském včelaření.
Panel srovnávající norské včelaření s třiceti a české s třinácti kilogramy medu za včelstvo za rok není pro české
včelaře nejlepší vizitkou. Vzbuzuje to otázky o vypovídající hodnotě těchto statistických údajů. Přítel Linhart
zalitoval, že není podrobněji dokumentován norský biomed, aby si čeští včelaři uvědomili, co všechno produkce
biomedu obnáší. Expozice je zatím syrová a je snaha jí dále doplňovat. 8. října po obědě bude muzeum určitě
otevřené, protože bude hostem předsedkyně ČSV Jarmila Machová po své přednášce na Čabárně.
Z pléna se ozval dotaz, zda se jezdí po školách inzerovat včelařské akce a popularizovat včelaření a také
připomínka, že ve školce v Plzeňské ulici, tedy v samém srdci Kladna povídal dětem včelař z Prahy. Přítel
předseda popsal, jak práce s dětmi vypadala v minulosti a vypadá v současnosti a sdělil, že Pražák mohl být třeba
něčí známý nebo příbuzný, proto by ho na výsostném území Kladna v pohodě toleroval.

Přijímání
Přijímali se opět čtyři (!) noví členové, přičemž čtvrtý se bude muset dostavit osobně příště.
Prvním je Daniel Branny, který má v Libušíně 4 včelstva a chodí na včelařský kroužek. Přítel Linhart musel příteli
předsedovi připomenout jeho obligátní otázku po původu včelstev. Odpověď zněla, že jsou od přítele Pláteníka.
Pro přijetí - všichni, proti - 0, zdržel se - 0.
Druhým přijímaným je staronový člen, který včelařil 20 let a pak 25 let nevčelařil a nyní opět začít včelařit chce, a
to hlavně aby to naučil své děti. Jedná se o Václava Bláhu. Včelstva bude mít v Kladně tam, kde je měl kdysi.
Přítel Zdych si na něj pamatoval a i proto (s jistou nadsázkou) doporučil plénu přítele Bláhu znovu přijmout, což
se také stalo. Pro přijetí - všichni, proti - 0, zdržel se - 0.
Třetím je Zdeněk Jelínek pečující o dvě včelstva ve Vinařicích. Včely má od přítele z Rakovnického okresu, který
ho zároveň učí. Přítel předseda mu nabídl docházení do včelařského kroužku. Pro přijetí - všichni, proti - 0, zdržel
se - 0.
Za čtvrtého uchazeče Romana Hašpla mluvil přítel Prokop, protože je v jeho obvodu. Nemohl se dostavit,
protože se mu schůze časově kryje (a bude krýt) s rodinnými povinnostmi. Přesto přítel předseda vzkázal, aby
příště alespoň na část schůze kvůli přijímání dorazil.
Přítel Volek již v rámci diskuse upozornil přítomné na nový výrobek na českém trhu – tagy, které se umístí do úlu
a v případě krádeže mohou pomoci identifikovat zloděje a nové místo. Problém je v malém rozšíření této
zabezpečovací technologie (například v porovnání s USA) a tím pádem v malém pokrytí prostoru. Nicméně
mohla by to být dostupná a postupně rozšířená cesta ke zvýšení bezpečí a kontroly v českém prostředí obecně.
Lze aplikovat nejen na úl, ale i auto, manželku a jiné cennosti, pokud je majitel bude chtít hledat.
Na závěr přítel Plecitý ještě informoval o vývoji a konci případu dvou matek v jednom včelstvu popsaném jím ve
včelařství. I ve společné klícce nedošlo k vzájemnému souboji. Nyní již obě nejsou mezi námi a jsou nahrazené
matkou chovatele Cimaly.

Zapsal přítel Jan Červený

