Zpráva o činnosti ZO Kladno v roce 2015

Činnost organizace i svazu v tomto roce byla ve znamení voleb. Do předsednictva ZO, OO
republikového výboru a nakonec i nejvyššího představitele svazu. Aktivita naší ZO v loňském roce
započala volbami delegátů na okresní konferenci a nového předsednictva ZO, které pracovalo ve
složení:
Př. Dana Belušová, př. Venuše Čermáková, př. Jan Červený, př. Jindřich Linhart,
př. Jan Pafel, př. Vratislav Prokop, př. Růžena Uldrichová, př. Jiří Volek, př. Otakar Zdych,
Kontrolní komise byla v zastoupení : přátel Zdeňka Jiráka , Lubomíra Maurice a Zdeňka Jílka.
Členové předsednictva vykonávali svěřené funkce dle svých možností a věřím, že i nejlepšího vědomí,
o čemž průběžně ujišťovali členskou základnu svými referáty.
Kandidáty na členy OV a delegáty na okresní konferenci byli zvolení př. Jiří Volek, Robert Plecitý, Dana
Belušová, Jindřich Linhart a Martin Dlab. Spolu s Monikou Dragounovou, jednatelkou tak má naše ZO
5 z 9 členů OV, v čele s př. Jiřím Volkem a členem RV Robertem Plecitým, kteří nás průběžně a
barvitě informovali o dění na okresní i nejvyšší, republikové úrovni.
Plán práce spočíval především v obvyklých schůzkách každou první středu v měsíci od 17. hod.
v restauraci u Friedrichů. Průměrná návštěvnost je 43 členů z 87 řádných, tj. cca 50%. Nejvyšší pak při
odevzdávání žádostí o dotace.
K 1.1.2015 organizace čítala 85 řádných a 6 registrovaných členů, celkem tedy 91 evidovaných členů.
K dnešnímu dni má organizace 88 řádných a 6 registrovaných členů, celkem 94 evidovaných členů,
Zazimováno bylo 968 včelstev ( oproti stavům v roce 2014 – 1125, k 1.5. – 711), vykázáno 14 300 kg
medu, 473 kg vosku, 149 matek a 40 kočovných přísunů k plodinám.
V průběhu roku proběhlo i několik mimořádných akcí a nejvýznamnější akce Medové Vánoce.
Začátkem května skupina 11 včelařů, tlumočnice a 2 doprovodných účastníků navštívila Maďarsko a
včelaře v oblasti Hortobágu. S průběhem cesty jsme ostatní přátele seznámili na členské schůzi,
krátká prezentace je umístěna ve fotogalerii na webových stránkách a zde je připravena ke shlédnutí
malá nástěnka.
Květnovou schůzku zpestřila i přednáška Jindřicha Linharta na téma tvorby oddělků.
Červnové schůzování bylo ve znamení připravovaných akcí – návštěvy prezentace nového
zpracovatelského provozu Roberta Plecitého v Kyšicích, kterého se zúčastnilo mnoho našich členů a o
kterém jsme byli informováni na stránkách časopisu Včelařství, z pera Jindřicha Linharta. Ve
spolupráci s Nadačním fondem Koleč a s podporou NSEV Kladno Čabárna jsme se zúčastnili tradiční
akce Medová pouť v Kolči. Naší ZO zde prezentovali př. Ota Zdych, Josef Pláteník a Jindřich Linhart.
Našim členům byla přednostně nabízena účast na vzdělávacích akcích pořádaných NSEV Kladno a
SOUV v Nasavrkách i plánované exkurzi do včelařských provozů a přírodních zahrad.
Mimořádně, s ohledem na problémy nastalé v roce 2014, jsme zrealizovali schůzi i v červencovém
termínu, která byla věnována především problematice horkých letních dní, preventivnímu ošetření,
předcházení loupežím a včasnému doplňování zásob.

Avizovaná návštěva spřátelených organizací z Hostomic a Klatov se s ohledem na zdravotní a
organizační problémy odročila na rok 2015. Delegace, ve složení manželé Zdychovi manželé Hesovi a
př. Pláteník reprezentovala kladenské včelaře na oslavách 120. výročí ZO Klatovy. Fotografie ze
všech akcí jsou opět k dispozici na webových stránkách včelařikladno.cz.
Začátkem září se zúčastnilo 32 včelařů se svými rodinnými příslušníky 3 denního zájezdu po
včelařských provozech, permakulturních zahradách a arboretech. Navštívili jsme SOUV v Nasavrkách,
včelařské provozy př. Volejníka v Kladrubech, př. Koblihy v Jihlavě, př. Sedláčka z Bučovic, Jaroslava
Kopečka v Pržně, včelařský areál a muzeum v Chlebovicích na Frýdecko-Místecku a zahradní centrum
v rakouském Tullnu. Akce se zúčastnili také členové ZO Slaný, Koleč, Sýkořice, Unhošť a Praha.
V listopadu se členská základn prostřednictvím našeho člena RV př. Plecitého dozvěděla o přípravách
X.sjezdu ČSV, nových stanov, plánu činnosti svazu v dalším období a kandidátech na předsedu svazu,
kdy už bylo zřejmé, kdo se o tento vrcholný post bude ucházet. 15.11. se členové naší ZO v hojném
počtu zúčastnili přednášky pořádané OV ČSV Kladno a NSEV Čabárna s Dr. Švamberkem na
téma Apimondie, Jižní Korea 2015. Další přednáška byla připravená v rámci MV, 11.12. na téma
Prostředí a včely, spojená s křestem stejnojmenné knihy a pomůcky Švamberkova fenologického
kalendáře.
Pro pořádání 10. ročníku Medových vánoc se podařilo získat dotace - 20. tis. Od Komise ŽP Města
Kladna, 50 tis.od Středočeského kraje (zde jsme ve stádiu přípravy smlouvy!) a zdarma pronájem
prostor od vedení NC Oaza. Akci opět technicky podpořilo NSEV Kladno a včelařský kroužek.
Sponzorsky nám NVT Repro vytisklo kapesní kalendáříky. Propagační materiály, časopisy Včelařství
z roku 2015 nám zdarma poskytl sekretariát ČSV, prostřednictvím našeho člena, ing. Leoše Kučery.
Z prostředků dotace jsme pořídili 6 prezentačních rollupů s texty a obrázky pana Nešpora, ubrusy na
stoly, exponáty do výstavy, které pak posloužily jako ceny do soutěží – 2 kvízy pro včelaře a veřejnost,
výtvarná soutěž pro děti na téma Květina pro včelku a soutěž v pečení včelích úlů. Z dalších nákladů
to byl tisk a propagace, materiál pro výrobu svíček a zdobení perníčků, technické zabezpečení.
V rámci 5 denní akce bylo zrealizováno 28 výukových programů pro školy, přednášku navštívilo na 80
posluchačů a celou výstavu asi 680 návštěvníků, z toho na 330 dětí. Je fajn, že se do realizace
zapojuje stále více lidí a i účast soutěžících ověřila zájem z Prahy a Rakovnicka.
Z organizačního hlediska byly připomínkovány nové stanovy, zažádán a s dlouhými obstrukcemi
získán nový registrační list, odevzdány na sekretariát byly všechny podklady pro zapsání změn do
rejstříku organizací a zpracovali jsme zprávu a vyúčtování dotace na MV v roce 2014 pro Středočeský
kraj a za rok 2015 pro Město Kladno. Dále jsme zažádali jsme o nákup a dotaci na 1 vyvíječ aerosolu,
který je již v provozu a dotace proplacena. Zejména díky naší pokladní Vendulce Čermákové jsme
podali žádost o dotaci 1.D pro 87 včelařů a uplatnili možné náhrady s tím spojené. Vzhledem
k opakované nedisciplinovanosti některých členů následně navrhneme účinná opatření.
Př. Linhart a Hes se zúčastnili školení opravářů vyvíječů aerosolu, př. Pafel a Belušová absolvovali
úspěšně závěrečné zkoušky v oboru včelař v Nasavrkách, př. Volek a Plecitý reprezentovali ZO a OO
na aktivu funkcionářů v Praze. Předseda př. Zdych nás informuje o akcích VUV v Dole, který za tím
účelem pravidelně navštěvuje.
Připravované akce byly prezentovány v Kladenském deníku, informačním zpravodaji Kladno a
kulturním měsíčníku Kamelot. Zviditelnění naší organizace proběhlo v srpnovém vysílání
Radiožurnálu, v čísle 11 časopisu Včelařství, kde autor Zdeněk Kulhánek představuje kladenské
včelaře, Medové vánoce, přípravku nových včelařů a včelařské akce pořádané ekocentrem Čabárna.
Přátelé Zdych, Pláteník a Belušová stále, již 5. rokem realizují kurzy na Čabárně, které pomáhají

začínajícím včelařům nejen na Kladensku, ale tento vliv se rozšiřuje na Slánsko, Kralupsko, Velvarsko,
Berounsko, Rakovnicko a Prahu –Západ. 2 žáci, členové kroužku se připravují na účast v soutěži Zlatá
včela.
Postupně je na webu včelařikladno.cz doplněna fotogalerie i snímky ze starších akcí, aktualizovány
jsou některé rubriky a pravidelně doplňovány zápisy ze členských schůzí a oznámení o
připravovaných aktivitách. Stále však poptáváme šikovného a flexibilního webmastera, který by se
správy ujal alespoň na této úrovni.
Pro propagaci a zviditelnění naší organizace jsme připravili logo, které usnadní identifikaci našich akcí,
materiálů a případně i členů a organizátorů mezi pořadateli, podpoří naší identitu mezi ostatními ZO i
v rámci ČSV, z.s. a ke kterému budete mít prostor se vyjádřit.
V závěru roku, jsme prostřednictvím delegáta př. Volka již potvrzeného člena RV př. Roberta
Plecitého získali čerstvé a barvité zprávy z republikového sjezdu, volby nové předsedkyně, kterou se
stala Mgr. Jarmila Machová, a kauzy antibiotiky kontaminovaného medu společnosti Včelpo.
Tento rok byl poměrně bohatý na činnost a změny. Spoustu překvapení si pro nás i letos připravila
matka Příroda a všemi těmi úskalími nás pravidelně provázeli naši hlavní komentátoři, blogaři a
glosátoři Robert Plecitý, Ota Zdych, Jindřich Linhart a Jiří Volek, za což jim patří díky. Za dlouholeté
vedení naší kroniky děkuji paní Růžence Uldrychové, za osobité zápisy děkuji př. Janu Červenému a
za vše ohledně financí Vendulce Čermákové. Velké poděkování patří všem, kteří se byť jen osobní
účastí zasloužili o zdar každé akce, protože jen když tyto mají své návštěvníky, pak je můžeme
považovat za úspěšné.
Věnujte nám prosím i nadále svou pozornost, nebo ještě lépe více zájmu a svého času, který nakonec
všichni zúročíme u našich zdravých včel a plných medometů.
Děkuji za pozornost.

V Kladně, 20.2.2016

Dana Belušová, jednatelka

