Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 6.5.2015

Schůze začala podezřele prázdným sálem, dokud si zapisovatel neuvědomil, že dorazil omylem o
hodinu dříve. Nicméně před 17 hodinou to už v sále hospody U Fridrichů hučelo jako v úle a záhy také
mohl přítel předseda Zdych schůzi zahájit tradičním bodem č. 1 - přivítáním členů.
Zpráva o konání volební schůze Okresního výboru ČSV
Přítel předseda pokračoval zprávou o výsledcích volby členů Okresního výboru. Vyslovil spokojenost
nad poklidným, kultivovaným a umírněným průběhem schůze prostým jakýchkoliv výstřelků. Také
podotkl, že velká část zvolených členů pochází z naší ZO. Zřejmě slušný oddíl.
Přítel Volek předsedou OV
Na návrh předsedy se také zatleskalo příteli Volkovi, který se stal předsedou Okresního výboru. Přítel
Volek se na to konto ujal slova. Sdělil svoje pocity, zejména pocit zodpovědnosti. Bude náročné
přeskočit laťku nastavenou po 30ti letech odstupujícím přítelem Chaloupkou. Přítel Volek slíbil snahu
věci nejen udržet, ale i zlepšit a vyslovil víru, že ho v této funkci naše ZO bude podporovat. Stinnou
stránkou této novinky ale je, že funkce v OV nepřímo znamená abdikaci na funkce v ZO. U funkce
zdravoťáka zejména z časových důvodů. Pomyslné převozníkovo veslo se ale nikomu dalšímu zatím
předat nepodařilo. Přítel Volek proto navrhl, že by se úřad zdravoťáka mohl rozdělit mezi dva včelaře,
jak tomu bývalo dříve, byť v dobách vyššího počtu členů.
Epochální výlet kladenské ZO do Maďarska, během kterého se málem nevčelařilo
Velká část schůze byla věnována poutavému vyprávění o cestě několika členů naší ZO do Maďarska.
Exkurze se odehrála někde u Debrecenu, nicméně konkrétní maďarské místní názvy nebyl přítel
předseda schopen vyslovit. Naopak přítel Volek se během vyprávění několikrát blýskl slovy jako
Hajdúszoboszlo apod. Počasí bylo chladné a deštivé a hostitelé našim kolegům neustále předkládali
různé jiné aktivity než včelaření: slavnostní večeři s druhým chodem v podobě palačinek, sledování
prohraného zápasu české hokejové reprezentace v televizi, procházku po trhu, skanzen s různými
zvířaty, termální prameny a podobně. Kolegové natěšení na maďarské včely byli tedy několikanásobně
zklamáni a při odjezdu je trápilo pomyšlení, že se sice pěkně vykoupali, že viděli kudrnaté prase,
zapráskali si bičem, ale vůbec si nezavčelařili. Až teprve na zpáteční cestě přes jakýsi Národní park
někdo zahlédl včelařské stanoviště. Výprava se tam tedy (i bez pozvání) vydala na exkurzi. Stanoviště
(čítající opět stovky úlů) obhospodařovali otec a syn. Syn právě přijížděl autem a zájezd lidí
oblékajících si včelařské klobouky ho pravděpodobně překvapil. Nicméně exkurze (v poněkud
živelném duchu a ke spokojenosti všech) proběhla a paradox celé cesty tím byl napraven.
Jak se včelaří v Maďarsku
Přes všechny zádrhele hodnotili účastníci zájezd jako povedený. Představu o velké rozdílnosti včelaření
(minimálně v této části Maďarska) si bylo možné z viděného udělat:
V Maďarsku je velké procento velkovčelařů, u kterých počty včelstev teprve začínají na cca 250.
Některá stanoviště se dokonce počítají nikoliv na úly, ale na kontejnery úlů (po 80 ks). Včelaří se ve
velkých ležanech, které převáží kamiony na sezónní „kočování“. Matky se používají převážně kmene

Singer a Vigor. Konkrétní včelař, se kterým se (ještě v rámci oficiální části) výprava bavila, údajně
vytáčí přímo na stanovišti obklopen něčím jako „party stan“. S čistotou medometů si dotyčný zřejmě
moc nelámal hlavu. Standardní výnos činí prý 40-50 kg medu ze včelstva. Med mají Maďaři zaplacený
lépe než my, ačkoliv téměř nepraktikují prodej „ze dvora“. Spotřebitelé totiž nedělají mezi medy velké
rozdíly. Cení se akátový med. Akáty se v Maďarsku nejen že nelikvidují, ale i vysazují. Štědré dotace.
Překvapivé bylo, že maďarští včelaři neznali nejen kyselinu mravenčí (léčí Amitrázem) ale ani
medovinu...
Přítel Kobliha
Přítel Kobliha z Jihlavy si zaslouží samostatnou kapitolu, protože se k němu řeč během schůze
neustále stáčela. Jeho včelařský provoz v jihlavské ZOO byl v podstatě první „maďarskou“ zastávkou.
Přítel Kobliha vyvolal v účastnících zájezdu zajímavou směs pocitů. Některé jeho postupy a názory
vyhodnotili kolegové jako nepřijatelné, skoro ale nakonec převládalo uznání originálnosti různých
dalších postupů a myšlenek. Například simulace podmínek pro tichou výměnu matek, pozorování
různé péče o různé matky, názory na starší matky apod. Když bude někdy příležitost, bude přítel
Kobliha pozván do Kladna, nebo se návštěva u něj zopakuje.
Diskuse
Diskutovalo se zejména o snižující se kvalitě matek.
Přítel Richtr nižší kvalitu matek přičítá ekonomickým snahám chovatelů a doporučuje pěstovat si
vlastní matky. Z jeho hodnocení vychází jako dobrý chovatel matek přítel Sedláček, naproti tomu ne
moc dobře ze srovnání vyšel přítel Strnad.
Přítel Richtr pronesl dále chvalořeč a poděkování ZO Kladno a vyslovil důvěru v nové vedení OV. Jeho
řeč sklidila krátký potlesk.
Přítelkyně Belušová přečetla výzvu z CIS od přítele Titěry – kdo má podezření na úhyn včel kvůli
pesticidům, nechť umožní výzkumným pracovníkům zjišťovací práce. Výzkum je zaměřen na méně
přímočaré a méně zjevné otravy pesticidy.
První víkend v září se uskuteční víkendová exkurse s tématem posunutým od včelařství také směrem k
permakultuře. Jezdilo by se po Čechách a částečně by se nahlédlo i do Rakouska. Přítelkyně Belušová
přečetla předběžný program. Hradí se noclehy a jídlo, doprava bude zdarma.
Přítel Volek – k Formidolu 80 je příbalová informace/leták mimo balení.
Poslední téma byl Gabon a jeho vhodnost/účinnost. Připravuje se „nový“ Gabon a potřeba jeho
odzkoušení referenčním počtem 1000 včelstev, což je celkem problém.
Diskuse se decentralizovala a plynule přešla do postupného odcházení prvních členů, takže přítel
předseda schůzi stihl ještě jakž takž organizovaně ukončit.

Zapsal přítel Jan Červený

