Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 1. 7. 2015
Přítel předseda uvítal přítomné na historicky první schůzi v červenci – to nikdá za celou historii kladenského
spolku nebylo. Jak se dalo očekávat, účast nebyla valná, ale na to, že bylo vedro a že byla schůze mimo
dosavadní cyklus, to tak zlé zas nebylo.
Zdravotnické okénko přítele Volka
Přítel Volek bleskově zhodnotil zdravotní situaci. Zvápenatění na Kladensku řádí. Můžeme vkládat naděje do
„osmdesátky“ Formidolu po vytočení medu. Varoáza – situace vypadá celkem příznivě, neznamená to, že tam
varoáza není, liší se stanoviště od stanoviště. Aby stvrdil tezi, že se situace liší stanoviště od stanoviště, doplnil
(později) přítel předseda, že u něj není to tak růžové není. Informaci ilustroval konkrétními počty při spadu po
Formidolu, které byly rovněž v souladu s pravidlem nejnapadenějších krajních včelstev.
Jak bylo na Medové Kolči
Přítel Zdych pohovořil o účasti na akci Medová Koleč. V Kladně proběhla k akci a k chystanému muzeu tisková
konference. Norští včelaři zde budou mít cca v 1/3 expozice. Akce byla celkem slušně navštívena, přítel Linhart
pohotově upřesnil, že se jednalo o 980 lidí. Přítel předseda během toho, co další prodávali med, šířil vzdělání.
Kladenský spolek získal z akce i nějaké prostředky ( 5.000,- Kč od NSEV Kladno).
Později se hovor ke Kolči vrátil – přítelkyně Belušová vyslovila obavu, že vytvoření včelařské expozice je pro
ředitelku nadačního fondu okrajová záležitost a že se takovýto úkol snadno podcení. Proto už dopředu avizovala,
že budeme shánět do muzea exponáty. Přítel Volek nějaké přislíbil a chce za ně jen volný vstup do muzea, aby se
tam na ně mohl chodit dívat. Přítelkyně Belušová upřesnila, že se jedná o zápůjčku. Přítel Linhart upozornil, že je
třeba mít do budoucna ošetřené uvolnění exponátů na naše Medové Vánoce. Dále podotkl, že obec Koleč bude
do budoucna mít finanční spoluúčast. Příliš zde nefunguje dobrovolnická brigádnická práce.
Další zahraniční a domácí vztahy
Přítel předseda informoval o další zahraniční návštěvě v Kolči a s jistou nadsázkou podotkl, že když k němu v loni
přijeli Maďaři, jelo se následně do Maďarska. Návštěva byla z Oregonu. Oregonští z předsedy tahali rozumy a
exkurze se jim líbila. Můžeme se tedy těšit, zda na další exkursi třeba nepoletíme.
Prozatím nám stačí dlouholetá družba s Klatovskou a Hostomickou organizací. Zástupci těchto organizací
přijedou 8. srpna. Rýsuje se program, který by začal u přítele Ovčárika ve Slaném, pokračoval u přítele Hesa a
skončil u přítele Plecitého. Přítel Plecitý požaduje co nepřesnější informace o počtu účastníků ohledně
pohoštění. Raději ať je toho více, přebytek může sníst jako minule přítel Šípek.
Obavy přítele Linharta, nového zdravotníka pro okres
Přítel Linhart se svěřil s obavami, které v něm vzbudily nedávné rozhovory se včelařem ze Středokluk.
Z rozhovoru vyplynulo, že jejich systém léčení je (navzdory geografické blízkosti Dolu, centra vzdělanosti) dosti
špatný. Například aerosol nepoužívají vůbec a fumigaci provádějí špatně. Naštěstí byl dotyčný té nátury, že
přítele Linharta neposílal zpět do Kladna, ale byl vstřícný a nechal se z omylu vyvést a správný postup vyložit.
Dokonce stál o to, aby přítel Linhart na jejich schůzi udělal přednášku, jak se správně léčí.
Přítel Linhart dále obrátil pozornost ke způsobu likvidace včel, které jsou pozůstalostí, nebo včel o které nemá
kdo dále pečovat. Zeptal se na zkušenosti přítele Pláteníka. Ten popsal 4 nedávné likvidace (Libušín, 2x Vinařice,
Dubí) z nichž jednu dosti ulehčila právě jako na zavolanou zapálená vatra na zahradě.
Do třetice přítel Linhart referoval o dalším centru neléčení v Kovárech.

Na závěr tohoto bloku bylo konstatováno, že je pro nás důležité i to, jak (a jestli vůbec) léčí naši sousedé, má-li
mít naše snaha smysl. V okrese je 10 základních organizací, avšak dobře fungují 3-4. Povědomí včelařů o
otázkách léčení je vidět i z odběru Formidolu.
Přítel Zdych vkládá naděje do „mladších“ včelařů, kteří se víc zajímají o trendy a lépe si shánějí informace.
Ačkoliv je od Kovár přes kopec, v klidu ho to nenechává.
Přijímání nového člena
V rámci osvědčeného rituálu byl přijmut nový člen, Vladimír Macek. Bydlí v Kladně, včelstva plánuje ve
Svinářově. Hlasovalo se s výsledkem: 18 pro 0 proti 0 se zdrželo.
Další zpráva přítelkyně Belušové o zářijové exkursi
Situace se začíná komplikovat Simona Adamcová exkurzi odmítla, p. Kolomý jede na dovolenou. Předsedkyně
Frýdecko-Místecké ZO doporučila k navštívení firmu Jaroslava Kopečka v Pržnu.
Předběžně tedy Volejník Přelouč, Nasavrky, Jihlava, buď nocleh ve Znojmě (příp. vinné sklepy, ale na velké
ponocování to nebude), pak permakulturní zahrada Tulls v Rakousku. Návrt pravděpodobně přes Bučovice –
termín určí přítel Sedláček, nebo Chlebovice (zde se přítelkyně Belušová zamotala, je hodně variant – ještě je
třeba program poskládat, doufá v důvěru).
Závazně (do té míry aby zaplatil zálohu 500,- Kč/ os.) zatím není přihlášen nikdo. Cesta a vstupy zadarmo, hradí
NSEV, účastník si platí nocleh a co sní a vypije. 4-6 září. Na dotaz přítele Pafela upřesnila přítelkyně Belušová, že
rozešle na emaily a cca 14 podrží pro Kladenskou ZO, pak se bude nabízet dál. Zálohu lze v nejhorším vrátit, ale
je to větší jistota, že je zájem vážný a že se místo obsadí. Akci bude předcházet ještě zářijová schůze.
Gratulace přítomným absolventům z Nasavrk
Přítel předseda slovem a ostatní potleskem pogratulovali novým absolventům Nasavrk v našich řadách – příteli
Pafelovi a přítelkyni Belušové. Jsou nyní „Vyučenými včelaři“. Přítomní a jejich včelaření bylo pochváleno i
přítelem Pláteníkem.
Možnost nečekané kontroly z veteriny
Přítel Volek upozorňuje, že přítel veterinář Krupka upozorňuje, že bude provádět namátkové kontroly
jednotlivých včelařů, myšleno fyzických osob, čili vlastně fyzických včelařů. Může být kontrolováno zejména:
evidence léčení, počet včelstev, označení stanoviště. Přítel Linhart doplňuje, že přítele Krupku bude zajímat i
uložení léčiv a obzvlášť by ho mohlo rozzuřit skladování léčiv vedle rohlíků nebo jiných jídel. Čili buďme na
přítele Krupku připraveni ve dne i v noci. Přítel Volek se přítele Krupky zeptá se na to, jak by se díval na kontroly
už ukončených provozů.
Diskuse
Přítomní se ani nenadáli a už vpluli do bodu Diskuse. Přítel Linhart stvrdil už předtím naznačený trend u vkládání
Formidolu 40 - půlka, ale hned naostro a druhý den odebrat. Při manipulaci používejme ochranné pomůcky,
stačí rukavice, jaké vídáme u uklízeček.
Dál trvá nabídka sklenic přes přítele Šípka.
Dále vyvolal přítel Zdych akademickou disputaci nad efektivností odvíčkovací linky přítele Plecitého. Zaujala ho
sice separace medu a vosku, ale návratností a efektivností si není jist. Na víčkování se vyplatí vzít si brigádníka.
Celou diskusi prostupovala ovšem jednotící jistota, že odvíčkovávání je nejméně oblíbená včelařská práce.

Přítel Plecitý rovněž popřál absolventům a podtrhl myšlenku přítele Pláteníka, že není nad to, když jsou v ZO
zapálení včelaři, kteří umějí správně orientovat včelaře začínající, doslova „předat myšlenku“. Přítel Plecitý dále
v návaznosti na květnové vyjádření přítele Richtra hájí kvalitu matek chovatele Strnada a vyzývá přítele Richtra
na souboj (argumentů).
Přítelkyně Belušová konstatovala, že dnes chybí hlučnější levé křídlo stolu, odkud právě vzešel podnět, aby se
schůze konaly v červenci, protože se v červenci také rozhoduje o osudu včelstev. Přítel Volek doporučuje dobře
vypozorovat konec snůšky a hned se podle toho zařídit. Dle přítele Plecitého se ukončení snůšky se pozná mj.
tak, že včely přestanou vyletovat tak, jak jsme byli zvyklí a u česen můžeme pozorovat útvar včel který se zove
„mudrcovy vousy“. Přítel Volek namítl, že dnes, v době vysokých podmetů, se podstata Mudrcových vousů
odehrává v podmetu, přítel Plecitý nesouhlasí, mudrcovy vousy jsou něco jiného než pouhé obsedání okolí
česna, jedná se o válcovitý objekt. Přítel Volek přidal k dobru další jevy prozrazující konec snůšky - včely se
stahují z medníku, už nestaví na mezistěnách a slídí.
Nejdelším tématem bylo šlechtění matek pro složitost a rozsah rezignuje zapisovatel na popsání jednotlivých
názorů. Klíčová slova – Kraňka, Vlaška, Kmoch, Kmoška, proužky na zadečku, šlechtitelská práce.
Příspěvek přítele Šimory
Poklidný tok informací a myšlenek přítele Plecitého, prokládaný občasnými vstupy dalších, prolomil přítel
Šimora, který se ohrazoval proti tomu, že se baví 2-3 členové a že ostatní včelaři jsou do hovoru málo vtahováni.
Přítel předseda by měl podle něj schůzi víc řídit.
Po chvilce řeči přítele Šimory se dále ukázalo, že mu nejvíc vadilo, že přítel Plecitý se ne příliš dobře vyjadřoval o
medné komoře. Přítel Šimora sdělil, že hodně čte Včelařství, kde jsou názory často protichůdné, a tak dělá
vlastní porovnání včelstev s mednou komorou a bez ní. Výsledky podle něho hovoří zcela jednoznačně pro
mednou komoru (4 včelstva bez komory, 3 včelstva s komorou, výnos 100kg – 5 nástavků 39x24 + půlnástavek
medná komora ).
Přítel Zdych řekl, že mednou komoru v podstatě používá také s tím, že jí spíš říká krmná komora. Pak ale shrnul,
že všechno, co se na schůzi řeší, musí každý včelař vztáhnout na svou metodiku (stanoviště, rámkovou míru
apod)-tam se může vše lišit.
Přítel Plecitý poprosil přítele Šimoru o zodpovězení několika otázek, hlavně ohledně sestavy svých úlů v průběhu
roku. Z odpovědí vyplynulo, že přítel Šimora má natolik silná včelstva, že tomu přítel Plecitý nemohl uvěřit. Pak
ale řekl, že věřit tedy musí, když to přítel Šimora říká. Otázkou spíš bylo, jestli někde nebyla nějaká chyba, resp.
nedorozumění v termninologii. Přítel Pláteník se nabídl, že půjde pozoruhodné výsledky přítele Šimory osobně
prozkoumat, ovšem kolik v tom bylo nadsázky a kolik skutečného odhodlání nebylo jasné- uvidíme.
Pak začal přítel Šimora se svou chotí odcházet a ještě jednou zdůraznil svůj požadavek vtahování ostatních
včelařů do hovoru. Zvedlo se několik rozdílně silných hlasů (někteří si to říkali jen pro sebe, nejoficiálněji
odpovídala přítelkyně Belušová) že přeci mluví ten, kdo má co říci a mluvit chce. Přítel Šimora přesto trval na
tom, aby „nás“ přítel předseda víc vtahoval.
Odchodem přítele Šimory a jeho manželky se schůze ocitla zcela mimo kontrolu a po cca čtvrthodině volné
zábavy a vzrušených diskusí jí předseda oficiálně ukončil.

Zapsal přítel Jan Červený

