Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 11. 2015
Přítel předseda přítomné uvítal a rovnou předal slovo příteli Volkovi.
Léčení a nákazová situace
Jak bylo minule upozorňováno, situace na bojišti je přeci jen o něco horší, nežli se původně zdálo. Obecně se dá
hovořit o dobré situaci, ale jsou stanoviště, kde jsou „červené podložky“. Je-li fólie zamlžená, včelstvo ploduje –
ochladit ho. Léčení by nemělo takovou účinnost. V Praze tepleji, ale v Kladně příliš velké rozvolnění chomáče
není, proto přítel Volek doporučuje raději nespěchat. Nebrání se ani variantě nahradit druhou fumigaci
aerosolem. K tomu je již přichystán zbrusu nový vyvíječ aerosolu - hned ho zaběhneme.
Co se chystá?
Přítelkyně Belušová představila tři nejbližší přednášky. Dále zaslala ještě jinou než prezenční listinu – a to
formulář, který mapuje ochotu a možnosti zapojit se do přípravy hlavního svátku kladenských včelařů Medových Vánoc a dále zájem o přednášku přítele Švamberka o Apimondii na Čabárně v neděli 15. 11. od 14
hod. Dále se v kooperaci se ZO Slaný chystá přednáška známého nám to přítele Koblihy 30.1. na které tentýž
představí svoje vynálezy a zlepšováky jako například protirojový nástavek a další. V rámci MV proběhne od 17
hod. další přednáška přítele Švamberka 11.12. od 17 hod, tentokráte s tématem Prostředí a včely v návaznosti
na stejnojmennou knihu, kterou přítel připravuje. Téma by mohlo zaujmout i širší veřejnost. Příprava Medových
Vánoc bude spočívat v navážení a nanášení mnoha věcí a to 7. 12. od 17 hod a následně vlastní instalaci v úterý
8.12. od 9:00 – celý den. Na přípravu výstavy a MV jsme dostali od komise životního prostředí Rady města
20.000 Kč. Publicitu řešíme s přítelem Petriščákem, který se pro tento účel osvědčil. Pro výstavy se projednává
nákup nových materiálů ze stejné edice – roletky s ilustracemi p. Nešpora. Kdo chce prodávat med, může. Dobrá
jest i zkušenost s kosmetickými přípravky. Uvažuje se o nákupu nějakých pěkných, dekoračních ubrusů pod
exponáty. Z dotace by se hradily i různé drobné výhry v soutěžích se záměrem přivést na MV také více včelařů.
Vyplácení dotace
Přítelkyně Belušová volala na ústředí svazu – zatím se neví přesný termín, kdy by měly být k dispozici peníze
z dotace D1. Avizovaný termín vyplácení dotací 18.11. se ruší a zatím se uvažuje s termínem 25.11. od 17 hod.
Pokud peníze nebudou, bude snaha v možné míře včelaře uvědomit. V nejhorším by vyplácení dotací muselo
proběhnout až 2.12. na běžné schůzi. Plná moc pro převzetí peněz nemusí být úředně ověřená.
Dotace mínus příspěvky
Přítelkyně Vendulka otočila téma hovoru k financím. Celá léta to chodilo tak, že od dotací se rovnou strhávaly
členské příspěvky. Tato byť logická praxe není účetně a formálně zcela správná, nicméně i přítel Volek navrhoval
se k ní zase přiklonit. Přítel předseda se přesto pro jistotu zeptal auditoria, zda s tímto postupem nemá někdo
problém – nikdo se nepřihlásil. Člen, který si žádost o dotaci nepodal, nebo nemá v současnosti včely (a tudíž ani
dotaci) si však musí dát pozor, aby členský příspěvek sám v termínu do konce listopadu zaplatil. Pokud by tak
neučinil, musel by být vyloučen z ČSV a musel by mu být po 2 roky odpírán návrat do ZO – dle svazových regulí.
A aby toho nebylo málo, ještě ke všemu by takovémuto nešťastníkovi přestal chodit časopis Včelařství. Přítel
Mauric navrhoval stvrdit tyto mechanismy hlasováním, ale přítel předseda řekl, že nemá smysl hlasovat o
něčem, co je de-facto (a hlavně de-jure) povinnost ukládaná stanovami.
Výroční schůze ve velkém stylu
Přítel předseda hovořil o chystané výroční schůzi, kterou naše ZO plánuje uspořádat v poněkud větším stylu než
doposud. Hlavní rozdíl bude v přítomnosti kapely a tedy možnosti tance se svými (i případně jinými)
polovičkami. Tato událost vypukne 20. února v 16h. Bude možnost vyhrát nějaké ceny v tombole – jak

hodnotné, to je na nás a našich návrzích nebo darech. Vstupné bude symbolické - 50 Kč. Z něj budou kryté
společné náklady, zejména večeře - výběr ze 4 jídel. Termín je dva měsíce po Vánocích, kdy už budou mít všichni
všechno od Vánoc vytrávené, kromě toho jiný termín ani k mání nebyl. Bude i po volbách, takže bude co
diskutovat. Po výzvě, abychom pozvali rodinné příslušníky, přítel Mauric upozornil, že manželka je rozená
Hujerová. Sál U Zlatého Selátka však Hujerů pojme 200.
Informační blok přítele Plecitého
Přítel Plecitý pohovořil o pracovním setkání delegátů X. sjezdu ČSV s předsedou RV ČSV v Litoměřicích – náš
okres byl přiřazen z neznámého důvodu k Severočechům, ale prý je to tak správně. Na setkání bylo asi 30 lidí,
nicméně mluvili jen cca čtyři. Hlavní byla 2 témata - rozprava o přípravě na sjezd a činnosti po sjezdu a - úprava
stanov na změny vyplývající z nového občanského zákoníku. Přítel Volek navrhoval upravit a zpřísnit veterinární
zákon. Po debatě i přítel Kamler přiznal, že má Jirka pravdu. Debata co se za 5 let událo a co se udát má. Další
témata - šlechtitelská práce, práce s mládeží apod. Bude se připravovat velké školení důvěrníků a léčitelů negramotnost je v tomto ohledu velká.
Dále přítomní dostali od tajemníka připravované stanovy, které se diskutovaly do detailu. Přítel předseda
Brückler – jsa hlavně dobrý právník - promptně odpovídal. Příprava sjezdu vrcholí. Do 18. 10. byli známi jen 2
kandidáti na předsedu ČSV – současný předseda JUDr. Brückler a Mgr. Machová. Návrhy podává příslušná
okresní organizace, do které daný kandidát patří. Diskutovalo se dále, že v majetku jsou objekty a pozemky,
které chce ČSV prodat. V ČSV je 111 základních organizací. 101ZO dělalo v CISu, 10 UO v CISu nepracuje (zhruba
10% ZO), což je bráno jako velký úspěch v přijetí programu CIS. Dodnes CIS některé evropské země nerozběhly,
většina ano. Setkání proběhlo ve vší slušnosti.
Přítel Plecitý volně přešel do diskuse, když se pochlubil tím, že je 1 z 10 lidí v ČR, kteří mají oplodněnou matku z
vyhlášeného šlechtitelského chovu přímo od šlechtitelky linie Singer z Rakouska, o jejíž vlastnostech pohovořil.
Matku (označenou nikoliv číslem ale písmenem R) je povinen sledovat až do (její) smrti a sbírat o ní a zasílat zpět
informace.
Ještě zpět k setkání v Litoměřicích – je potřeba do veterinárního zákona vložit nástroje zamezující rozchovávání
jiného než Kraňského plemene včel.
Doplnění přítele Volka
Přítel Volek ze svého pohledu doplnil přítele Plecitého o výše popsaném setkání. Jde o to, donutit jednotlivé
včelaře, aby sami nad účinným léčením přemýšleli. Příbalový leták od léčiv ne každý čte (do konce). Posílit
pravomoce a akceschopnost okresních veterinářů tak, aby opatření přesněji odpovídala místním poměrům.
Všichni z republikového výboru uznali vhodnost zahájit jednání se Státní veterinární správou. Také přítel Volek
potvrdil, že přítel předseda Brückler má organizační a právní věci zmáknuté. Po této stránce mu nemůžeme nic
vytknout.
Vstup přítele Šimory
V této chvíli se do diskuse vložil přítel Šimora s kritickým tónem na adresu Svazu a jeho rozhodování o prodávání
majetku. Kde se bere mandát? Dále nastolil otázku, jestli se z hlediska léčení posouváme dopředu, nebo zda
vězíme v alibistických mechanismech – všichni se bojí rizika tak proč si komplikovat život. Dle něj se právě zdá,
že spíš nejsme připraveni se posunout. Přítel Volek odpověděl, že v metodice nezaostáváme, naopak –máme
díky organizační jednotě také jednotná pravidla. Přítel Volek se spíše obává „manažerského“ pojetí vedení ZO.
ČSV je mezi ostatními obdobnými organizacemi (rybáři, zahrádkáři apod) nejbohatší v republice. Svaz ovšem
údržba některých objektů stojí velké peníze, které by mohly být využité jinak. Dál je pojistka svépomocný fond.

Řeč se stočila na vedení ČSV. Mgr. Machová nevčelařila a včelstva nemá. Bohužel všechny včelařské autority
oslovené členy komunity vedoucích včelařských kroužků jako přátelé Dlab, Švamberk, Texl, Cimala nebo Titěra
svojí kandidaturu na předsedu ČSV odmítli s tím, že svaz je ve velkých ekonomických a právních problémech.
Nechtějí se obětovat pro nevděčnou manažerskou práci a spoustu sporů a svou energii raději věnují včelám a
konkrétním včelařům. Budoucnost je tedy otázkou. Dále přítelkyně Belušová vytkla současnému vedení
politikaření, neprůhlednost, neprofesionalitu a cenzuru. Včelaření figuruje ve velkém množství zákonů a dělá to
dojem, že včelařské zájmy nikdo účelně nehájí.

Zapsal přítel Jan Červený

