Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 7. 10. 2015
Říjnová - informacemi nabitá - schůze se odehrála v poměrně komorním obsazení. Jak ale zhodnotil přítel Volek,
bylo důležité, že byli hojně zastoupení důvěrníci, kvůlivá léčení. Už před schůzí byl v sále a před restaurací U
Fridrichů čilý ruch - to si právě důvěrníci odnášeli přípravek MP10 do auta. Hned po uvítání dostal prostor přítel
Volek se svým obligátním tématem léčení.
Léčení a nákazová situace
Přítel Volek vyslovil na základě pozorování během roku opatrný optimismus ve věci nákazové situace varroázou.
Vzápětí však před svým optimismem varoval - kolikrát už se stalo, že jsme si mysleli, že situace bude dobrá a ona
dobrá nakonec nebyla. U situace s morem včelího plodu se o optimismu však nedá mluvit vůbec - v celé České
republice je v současné době evidovaných hrozivých 329 ohnisek této nemoci. K tomu máme ještě dvě minule
uvedená ohniska hniloby včelího plodu. Nově je mor včelího plodu například v Praze - Běchovicích. Podrobnější
informace je možné se dozvědět na webu Státní veterinární správy.
Dále přítel Volek zopakoval zásady léčení fumigací. Je stejná jak aplikace, tak i poplatky z ní. Fumigace mohou
vypuknout po 10/10.
Zprávy z Aktivu funkcionářů ZO, OO, a KKV ČSV, z.s
Dále (když už měl slovo) přítel Volek přeskočil předsedou vymyšlený program schůze přímo ke zprávám z Aktivu:
Proškolený prohlížitel včelstev by podle chystané novely veterinárního zákona měl fungovat skoro na úrovni
veterinárního lékaře – posílení pravomocí.
Na proplacení dotace D1 je připraveno 165.000.000,-Kč. Výše dotace na včelstvo bude záviset na počtu včelařů,
kteří o dotaci požádají. Velkovčelaři nad 150 včelstev si berou z jiné přihrádky a na základě jiných formulářů.
Dále přítel Volek na aktivu upozornil na neplatné resp. neaktuální seznamy delegátů. Nesoulad nikdo nechtěl
uznat. Přítel Plecitý pak ujistil přítomné, že už to bylo (sice později a zpětně) opraveno, že jsou seznamy
přepsané.
Dále byla na aktivu řeč na citlivé téma CIS. Přítel Volek se na konto této již dlouho rozdělané aplikace vyjádřil
kriticky, zjistil však, že je se svou (byť konstruktivní) kritikou osamocen. Jinak k CISu: informace se budou do CISu
zadávat vždy k 1.5 a 1.9. Prostřednictvím CISu bude také možné zvát na včelařské přednášky a jiné akce. Bude
zde také fungovat kontrola a evidence matek, aby se nestávalo, že někteří chovatelé matek vykazují např. 10tis
matek ročně.
Bylo řešeno pozdní rozhodnutí Státní veterinární správy ohledně jarního nátěru plodu. Zástupce SVS se hájil
pozdě dodanými vzorky měli na vyšetření od některých základních organizací.
Chystají se změny stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem. Problém s adresami sídel – nutný souhlas
majitele objektu.
Poděkování přítelkyni Vendulce
Přítelkyni Vendulce bylo poděkováno za heroické zpracování všech 78 žádostí o dotaci D1. Poděkování provedl
přítel předseda s kyticí růží v ruce a následoval i vděčný potlesk auditoria.
Zprávy od přítelkyně Belušové
Bylo by dobré zabývat se zjišťováním informací o kandidátech na předsedu ČSV. Čeká nás volba na dalších 5 let.

V koordinaci se ZO Slaný a přítelem Ovčárikem se připravuje přednáška přítele Koblihy z Jihlavy. Jelikož není
učitelem včelařství, proplacení bude na samotných účastnících. Možná přispěje Okresní organizace. Diskutovalo
o nejvhodnějším místě. Přítel Plecitý navrhl Čabárnu. Na Medových Vánocích by nemusel být klid.
Přítelkyně Belušová dále avizovala přednášku, která by vycházela z konference Apimondia. Přítel Plecitý v té
souvislosti připomněl, že přítel Švamberk získal za svou knihu o včelí pastvě na Apimondii zlatou medaili. V roce
2017 bude Apimondia v Turecku (budeme hubnout do plavek?), v roce 2019 v Montrealu. Referát
místopředsedy svazu Doc. Ing. Hrabáka o českém včelařství na Apimondii nebyl příliš výrazný (byl přednášen
v sekci pro rozvojové země) a např. opisoval historii českého včelařství od dob Marie Terezie a strukturu svazu…
Příspěvek RNDr. Pízy, ( IMYB) byl přednášen za účasti pouhých 10 posluchačů. Velkým nedostatkem bylo
chybějící zázemí a propagace České republiky a hlavního českého specifika – většinového zastoupení malo- a
hobby-včelařů.
Hledání vhodného prostoru pro výroční schůzi
V (jinak celkem vyhovujícím) sále hospody U Fridrichů jsme narazili na nemilý problém a to že by nám nemohli
na výroční schůzi uvařit. Proto se uvažuje buď o švermovské restauraci U Bejčků (kde by nám uvařili a ještě
rezervovali celý sál) a nebo možná ještě vhodnějším podniku U Zlatého selátka. Zde už bývá tradiční i hudba, a
proto přítomné napadalo, zda akci nepojmout ve větším stylu s hudbou, tombolou, rodinnými příslušníky a
podobnými atrakcemi.
Promítání
Nejprve proběhlo promítání fotografií z oslav 120-ti letého výročí založení spolku klatovských včelařů. Přítelkyně
Belušová ovládala přístroj respektive korigovala rozjetou slide-show, kdežto přítel předseda na základě fotografií
vzpomínal na detaily této nedávné akce. Zevrubně seznámil přítomné se jmény a náznaky osudů mnoha
postarších členů klatovské organizace a také s bizarním otáčecím úlem – cca 15 let starým maďarským
patentem.
Druhou část promítání komentovala přítelkyně Belušová a byla zasvěcena zářiové exkurzi.

Zapsal přítel Jan Červený

