Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 6. 4. 2016

Přítel předseda Zdych zahájil schůzi a požádal přítomné, aby nemusel nikoho překřikovat. Poté se ujal slova
přítel Volek a i on poprosil přítomné, aby je nemusel překřikovat, jsa už hodně vymluven. Následně však vychrlil
na přítomné dlouhý a výživný blok informací:
Dlouhý blok přítele Volka

Po schůzi se bude rozdávat Formidol, zatím v jeho počtu není rezerva. Bude kolovat formulář - poslední možnost
do léta objednat nový Formidol. Ten již bude vzat s rezervou. Jsou pouze tři dotované odběry za rok. Cena se
drží na stejné úrovni cca 18 Kč za balení, což je téměř čtvrtina nedotované ceny. Pozor však, Formidol „81“ není
jako „čtyřicítka“ balen po dvou a ještě je navíc potřeba aplikovat ve větším množství kusů, totiž cca 1 destičku na
1,5 nástavku Adamcovy míry úlového prostoru (jedna deska F 81 je určena na 60 litrů objemu úlového prostoru,
v případě většího prostoru je nutné pro zachování účinnosti použít desky dvě).
Dále následovaly zprávy z OV – řešila se změna laboratoře a peripetie s tímto tématem spojené. Snad se ledy
začínají hýbat. Jarní nátěr – minimum dobrovolníků o nátěr nad rámec požadavků SVS. Nejzažším termínem pro
nátěr jest 15. duben. Již teď je však ve včelách mnoho plodu. Dále se na OV řešilo kočování. V okresu je 6
kočujících včelařů, kteří mají své plány koordinovat s kočovným předsedou komise p. Slánským. OV také řešil
případ přítele Štamberka, kterému kdosi ukradl 9 včelstev. Zloděj byl evidentně včelař, protože bral nejlepší
včelstva. OV se ozvaly firmy (z Kačice a Dobrovíze) kvůli postřikům. Je to vstřícný krok a dobrý signál. Kdyby
nastaly (nedej bože) nějaké úhyny, už bude jednodušší vše řešit. SVS má informovat OO (a ta pak následně ZO) o
každém včelstvu, které je dováženo do okresu.

Na semináři v Nasavrkách se Republikový výbor podivoval nad tím, že my v Kladně v CISu evidujeme i nečleny, že
na to CIS není určen. Pak je tedy záhadou, proč je tam na to vytvořená kolonka. Každopádně tak má ZO lepší
přehled nad „přizpůsobivou“ částí nečlenů.
Aktuální nákazová situace se nezdá býti špatná, což přítel Volek dokumentoval stavem na své včelnici s mírnou
odbočkou k popisu jarního rozvoje jako takového. Dále přítel Volek pohovořil o stavu diskusí s přítelem
Kamešem. Obě strany se pokusí udělat vstřícné kroky. Přítel Volek přítele Kameše ubezpečil, že stejně by
postupoval i proti členovi ČSV.
Léto je ideální rok pro tvorbu oddělků. Snažme se je dělat a (pro)dávat kolegům, aby nemuseli shánět mimo
hranice ZO. Poputuje-li oddělek mimo katastr, je nutné vyšetření na mor včelího plodu, které stojí cca 450,-.
Standardní rozumná cena za oddělek (šestirámkový, s mladou nadšenou matkou) v rámci ZO by se mohla
pohybovat mezi 1.600,- a 2.000,- Kč.
Doplnění přítele Linharta

Přítel Linhart nabádal včelaře, aby v dubnu použili Formidol „40“. Formidol „80“ je primárně určen k aplikaci po
vytočení medu. Poreferoval o příteli Kamlerovi a jeho zkoumání roztočů, o kterých i zajímavě přednáší. Na
hranici okresu jsou 2 ZO, které neléčí v souladu s metodikou. Dále dal přítel Linhart k dobru historku pro včelaře
- nedělat si nic z brzkého vyrojení svých včel a čerpat z roje energii, jak to dělá jedna včelařka na hranici okresu.
Tím ale přichází o medný výnos a tak by se správný včelař a hospodář chovat neměl. Řešení je na snadě vyměnit matku a provádět protirojová opatření.
Vyhodnocení první a druhé destetiminutovky

Přítelkyně Belušová zhodnotila minulý průzkum vědomostí a v souvislosti s ne příliš přesvědčivými výsledky
avizovala připravované semináře k následujícím tématům: Nemoci včel (MVDr. Kamler), Etologie (Ing. Titěra),
Včelí pastva, fenologie (Dr. Švamberk) a Apiterapie (společnost Čapis). Přítel Volek prošel správné odpovědi na

druhou (tentokrát jím sestavenou) desetiminutovku, která byla včelařům rozdána na začátku schůze. Po
vyhodnocení se svěřil s tím, že sestavování testu není lehké a řeč byla o zdrojích otázek, testech pro mládež,
Zlaté včele a podobně. S otevřením muzea v Kolči vznikne další místo, kde bude možné pořádat přednášky. Do
muzea mimo přítele Volka nikdo žádné exponáty zatím neposkytl.
Přijetí nového člena

O přijetí do ZO Kladno požádal včelař Daniel Míla, který se chystá včelařit v Rozdělově. Přítelkyně Belušová se o
kandidátovi vyjádřila v tom smyslu, že se na včelaření poctivě připravuje na kroužku. Zásadní dotaz, zda jsou
všichni pro přijetí tohoto nevého člena byl několikrát odložen dalšími dotazy na rámkovou míru a podobně.
Nakonec byl Přítel Míla konečně jednomyslně přijat, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Přítel Plecitý referuje z RV ústy přítele Linharta

Přítel plecitý zaslal prostřednictvím přítele Linharta zprávy z Republikového výboru 19. a 20.3.2016
v Nasavrkách. Tajemník Milan Petrů odvolán, zastupuje Ing. Holienčin. Tajemníkem se stal Ing. Petr Šerák (30
včelstev, 2 dcery a 58 let, působil na SZIF, MZ, kancelář prezidenta republiky). Ekonomem bude Mgr. David
Zdvořáček (Praha Západ, VŠE, pracoval na MF, NKÚ, informatik). Kauza Včelpo – podáno trestní oznámení na
neznámého pachatele. Pokutu 1,2 mil. hradí Včelpo. Rozjezd v 4/16, každá šarže 2 zkoušky. 80 tun medu ve skle
+ další ztráty. Rozpočet 2015 + 2.368.000,- Rozpočet na 2016 bude se schodkem 1,2 mil. Přechod na Google.
Akce – 2016 21.-22. 5. - Pouť na Hostýn, 22. a 23.5. - Výstava zlepšovatelů v Nitře (SK). Přehled majetku ČSV - VÚ
Dol 20%, Křemencová, Včelpo + Obora, Jabloňany, Rosice, Družstvo-Brno vše 100% vlastník.
Ještě k léčení

Přítel Volek seznámil přítomné se situací, kdy se jen za léčivo vyčerpalo cca 30 mil z evropských dotací, čili kdo
žádal o dotace na technickou pomoc, dostal jen asi 28%. Léčivo se tedy čerpalo natolik, až se vkradla myšlenka,
zda včelaři s léčivem nějak dále nenakládají – zda ho nepřeprodávají. Paradoxně to zřejmě povede k četnějším
kontrolám ze strany SVS. I ZO by měla vytvořit (a vytvořila) evidenci léčiv, byť forma této evidence není nijak
předepsaná.
Přítel Štamberk o krádeži

Přítel Štamberk podrobněji popsal podrobnosti krádeže svých včelstev a poprosil přítomné, aby nahlásili, kdyby
zaregistrovali, že někdo podezřelý nějaká včelstva prodává. Rychlý prodej jako motiv je jedna ze tří verzí
vyšetřovatelů. Jisté podezření existuje.
Závěrečná rada přítele předsedy

Na závěr varoval přítel předseda Zdych před bezmyšlenkovým přejímáním rad (zvlášť těch na hranici reklamy)
z časopisu Včelařství. Setkal se na kroužku s tím, že někteří začínající včelaři na jaře dávají do včel invertní krmivo
dle doporučení přítele Sedláčka, který ho prodává.
Závěr

Tentokráte schůze skončila dříve, než jí stačil přítel předseda oficiálně ukončit, když se postupně všichni začali
zvedat a chodit si k příteli Volkovi pro Formidol.
Zapsal přítel Jan Červený

