Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 1.4.2015

Aprílová schůze se konala v citelně menším obsazení než schůze březnová, nicméně nechyběla žádná
z řečnických stálic ani jiná zásadní postava naší základní organizace.
Léčení
Začal přítel Volek svým faux pas, kdy zdravil pouze přítele s tím, že přítelkyně žádné nevidí. Nejen že
přehlédl dvě přítelkyně v sále, ale přehlédl i další dvě přítelkyně přímo po stranách vedle sebe a to
dokonce funkcionářky. Pod lampou bývá největší tma. Přítel Volek zhodnotil situaci v léčení tak, že
bohužel zavládl chaos způsobený stále měněným a poměrně pozdě finalizovaným stanoviskem
veterinární správy ohledně toho, kteří včelaři mají dělat nátěr plodu. Původně to měli být ti, kteří měli
3 a více roztočů, pak 2 a nakonec i 1. Počty včelstev nadále klesají, finální součet bude po ukončení
termínu pro nátěr plodu, tedy po 15. dubnu. Slabé a nosematické včely je lepší zrušit než vypiplávat.
Podivuhodná strategie Středočeského kraje
Přítelkyně Belušová se pozastavovala ve svém projevu nad postojem Krajského úřadu, který přijal
filosofii, že úplně nejradši podpoří v programu určeném začínajícím včelařům ty včelaře, kteří začínají
natolik čerstvě, že nejsou ani registrováni (ani jako chovatelé ani v některé základní organizaci). Čili
ideálně ty, kteří se (s mírnou nadsázkou řečeno) ráno probudili a rozhodli se, že se stanou včelaři.
Tento trend se jeví podivuhodný proto, že jinak je obecně na organizovanost, koncepčnost a závaznost
začátku včelaření a zavedení do (hlavně léčebných) procesů kladen důraz. Na to konto doporučila
pokročilejším začínajícím včelařům, aby o svých případných registracích v žádosti raději pomlčeli.
Rozpaky vzbudil i Ing. Macháček coby odborný garant programu. Také se zdá, že není dobré žádat na
pokročilé vybavení jako medomet, protože to není to první, co by měl začínající včelař potřebovat.
Tyto informace vyprovokovaly k reakci přítele Pláteníka, který vyslovil údiv nad touto strategií
Středočeského kraje a nabádal ZO k vyvinutí tlaku na návrat této strategie do původního stavu.
Přítelkyně Belušová nechala pro připomenutí kolovat důležité tiskopisy, které by měl každý včelař
znát, mít a mít vyplněné (ideálně bez škrtání).
Přednáška přítele Linharta o tvorbě oddělků
Přednášce předcházela marná snaha trefit obraz projektoru z nevýhodného úhlu projektoru na ještě
více nevýhodně křivé plátno. Nakonec se jakž takž podařilo. Přednáška byla relativně stručná a přítel
Linhart v ní shrnul základní informace k tvorbě oddělků. Na přednášku navázala diskuse, což byl také
zřejmě hlavní účel přednášky. Přítel Plecitý se neudržel a nabídl svou verzi co je nejlepší. Závěrem
bylo, že úplně nejlepší je 48hodinový stmelovací pobyt oddělku ve vlhčím a chladném a temném
sklepě. Ze sklepa se po tomto pobytu vrací pevně stmelený tým včel s hmatatelným smyslem života
v podobě brzy se líhnoucí (kvákající) matky. Není li po ruce chladný sklípek, lze ho podle přítele
Pláteníka s úspěchem simulovat přikrytím vlhkými pytli. Nad náhlou schopností včelí matky kuňkat se
rozhořela zajímavá diskuse, kterou přítel Linhart neváhal ilustrovat zvukovým záznamem z notebooku.
Dále doporučil přítel Plecitý youtube – nikoliv svoje filmy o včelách, ale besedu včelařů s předsedou
Brücklerem na téma stanov ČSV. Přítel Plecitý vyzval ke kolegiální pomoci při prodeji oddělků
přednostně do naší organizace a za běžnou cenu, nikoliv jak to dělají přátelé Kolomý nebo Texl, jejichž
ceny oddělků šplhají k částce 3800 Kč. Poslední věc přítel Plecitý zapomněl, ale jakmile odevzdal slovo

zase si vzpomněl – využít nastalé proluky v plodování (je chladno) a za 20 dní vložit do včel Formidol.
Je třeba dát roztoči na ----.
Diskuse
Téma utracení rojů neznámého původu se přehouplo do chmurného tématu jak nejrychleji utratit
včely. Benzín a zápalky z toho vyšly rozhodně lépe než sirné knoty, detaily zde nebude zapisovatel
reprodukovat.
Přítelkyně Belušová - mít zájem co dál dělá s naším oddělkem (hlavně začínající) včelař.
Přítel Pláteník – každý si má udělat analýzu, kdo udělal chybu.
Přítel Volek vidí naději, která byla napůl přáním, že bychom se letos mohli konečně vrátit ke starému
dobrému a osvědčenému roku, který má jaro, léto a další podobná období.
Přítel Zdych – na Maďarsko se bude platit záloha 1000.- Kč. Brzy se ukáže, kolik že mají (tam, kam se
jede) včelstev. Přítel Zdych nerozuměl jasně jestli je jich 600 nebo 60. Doufejme že ne 6. Dále přítel
předseda naznačil, že na některé z příštích schůzí možná naznačí, jaký že se připravuje na podzim
zajímavý zájezd.
Probírala se výměna názorů mezi přítelem chemikem Valentou odmítajícím léčení a přítelem
Kosinohou a v zápětí Volkem, na kterého přítele Valentu přítel Kosinoha nasměroval. Přítel Kosinoha
přítele Valentu nakonec ale omilostnil s ohledem na výborný stav jeho včel a dobré včelařské předky. I
přítel Volek viděl nakonec celou věc pozitivně – díky příteli Valentovi jsme si dnes užili krásné chvíle
diskusí. Přes jakéhosi dalšího „zavilého ekologa“ v Kolči se přehoupla schůze do samého závěru, který
se nesl ve znamení kritiky odmítačů léčení, samozvaných odborníků, diletantů, laciných ekologů a
podobných individuí. Padala také mnohá ubezpečení, že v medu ani díle žádná měřitelná rezidua
chemických látek nezůstávají. Přítel Plecitý pronesl několik už posledních věcí, z nichž skutečně
poslední byla ta, že důvěrník se nemusí s odmítačem léčení hádat, jen ho nahlásí v konečném
důsledku panu hygienikovi, který má oporu v zákoně a nástroje v podobě tučných pokut.

Zapsal přítel Jan Červený

