Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 5. 2016

Za deštivého a chladného dne vklíněného mezi dny slunečné, začala v sále restaurace U Fridrichů schůze
následujícího průběhu:
Obhajoba a vysvětlení desetiminutovek

Přítelkyně Belušová reagovala na jakési kuloárové informace, že ne všichni jsou nadšeni z takzvaných
desetiminutovek, které provázejí poslední schůze ZO. Přítelkyně Belušová ubezpečila přítomné, že jejich
posláním není někoho přistihovat při nějaké nevědomosti. Cílem je zjistit stav povědomí včelařů o různých
sférách tohoto oboru proto, aby přednášky a další činnost ZO byla nasměrována žádoucím směrem. Účelem bylo
také na schůzích více „včelařit“ než schůzovat. Závěr je ten, že je třeba k desetiminutovce přistupovat co
nejvolněji tj. buď jí odevzdat, nebo ne, nebo její přítomnost na stole zcela ignorovat. Později myšlenku
desetiminutovek podpořili jak přítel Plecitý, tak přítel Pláteník. V souvislosti s testy se staly tématem i včelařské
kroužky, respektive jejich přínos a význam investic do této činnosti. Zvlášť nyní, kdy má Česká republika hostit
vrcholné setkání včelařského dorostu, je tato otázka aktuální.
Návštěva delegace kladenských včelařů složené z přítele předsedy a přítelkyně jeho chotě na oslavách 95.
výročí založení ZO Hodonín

Z vyprávění vyplynulo, že ZO Hodonín a přilehlá třetina republiky včelaří pod vlivem včelařského nestora přítele
Uhroviče, stárnoucího možná tělesně, nikoliv však duševně. Přítel Uhrovič je agilní a čiperný a stále je
nápomocen. Veselici byla přítomná i předsedkyně ČSV přítekyně Machová, která i zde však musela čelit
některým polemikám. Dle přítele předsedy se u oponujících včelařů jednalo o klasický nedostatek informací,
který se šťastně zakončil jejich přílivem. Vše se řešilo při pití vínka, pouze přítel předseda coby řidič musel
popíjet Coca-colu. Účast přítele Zdycha jako kladenského zástupce pak velmi ocenil přítel Plecitý.
V Hodoníně je poměrně vážně pracováno s různými apiterapeutickými postupy a zejména využitím léčivé
energie včel. Místní ji přijímají jak vleže, dřímajíc na speciálně upravených úlech, tak popíjením ozářené vody či
inhalací úlového vzduchu.
Na závěr svého bloku dal přítel předseda k dobru, jak byl za své vtipkování o vhodnosti kontroly mřížky při
dýchání úlového vzduchu odměněn na kroužku spolknutou včelou, která mu dala žihadlo do hltanu. Za
snědenou včelu se také rovnou omluvil přítelkyni Belušové, která kroužek vede.
Zdravotní situace

V příjemně stručném a věcném příspěvku shrnul přítel Linhart situaci na poli léčení a zdravotního stavu včel.
Jarní léčení již proběhlo a je zúčtované. Nepříjemnou a důležitou zprávou je přítomnost moru včelího plodu
v Praze východ (Vyžlovka). Jak přítel Linhart sdělil a přítel Plecitý doplnil, zákaz distribuce včelstev a včelích
matek postihl i chovatele matek přítele Strnada ve Štíhlicích, který byl nucen najet na omezený provoz na
menšině svých stanovišť, která nejsou v ochranném pásmu. Tato stanoviště ale nemají „uzavřený okrsek“ –
režim, kde se i okolní včelaři podílí na rozchovávání daného plemenného materiálu.

Druhá část bloku patřila výkupu medu. Přítel Linhart nabádal k prodeji ze dvora, nikoliv do výkupu za
neadekvátní ceny (přítelkyně Belušová citovala z inzerce firmy Medoexport, ze které vyplývá, že např. tato firma
hodlá vykupovat pouze za ceny, za které si dokáže obstarat levný med ze zahraničí (kde ceny začínají na 50 Kč za
med z Číny). Podle přítele Linharta kdo se dobře zavede (např. na MV), k tomu se budou klienti rádi adresně
vracet.
Díky přátelům Šípkovým je dobrá možnost distribuce a skladování sklenic za což jim jsou mnozí členové ZO
vděčni.

Blok přítele Plecitého

Přítel Plecitý se jen zlehka dotkl tématu plemenářských aktualit, které byly oficiálně jeho tématem. Pohovořil o
změnách v chovatelské komisi při RV a o školení v Nasavrkách. Dále se spíš věnoval zdravotní situaci a některým
dalším tématům. Svůj blok zakončil přítel Plecitý důrazným opakováním výzvy, aby se sem včelstva nedovážela a
aby si včelaři brali oddělky od kladenských kolegů. Dále byla zopakována pravidla převozu včel z okresu do
okresu.
Rodící se včelařské muzeum v Kolči

Přítelkyně Belušová zopakovala výzvu k zapůjčení včelařských artefaktů do připravované expozice. I díky
zveřejnění výzvy na stránkách ČSV už nějaké exponáty zajištěné jsou. Přítel Jungmann by mohl vědět o
exponátech, které bývaly v muzeu v Unhošti. Také přítel Švamberk dal příteli Linhartovi tip na přítele France
s tím, že u něj v kůlně zahlédl nějaké staré včelařské náčiní (do muzea).

Přítel Štamberk mladší se živě zajímal o právní subjektivitu a zřizovatele muzea v Kolči. Členové výboru se
společnými silami snažili objasnit otázky vztahu naší ZO a muzea. Muzeum je samostatný objekt zřízený Nadací
Koleč (zřízenou paní Jakubíčkovou). Spolupráce byla vytyčena dohodou před cca 10-ti lety. Po institucionální
stránce však nemá muzeum nic společného ani s kladenskou ani jinou ZO a také ne se Sládečkovým
vlastivědným muzeem. Přítel Štamberk se zajímal i o budoucí chod muzea a (za neustálého omlouvání za to, že
předsedu úkoluje) navrhoval příteli předsedovi, aby do muzea delegoval zástupce, který by garantoval odbornou
úroveň instituce.
Vstup přítele Pláteníka

Přítel Pláteník postupně prošel nejdůležitější témata schůze a řekl si k nim své. Nesdílí s přítelem Plecitým
dojem, že by se dnes včelařilo méně než dřív - včelaří se podle jeho názoru jinak. Toto téma bylo příliš obecné a
filosofické, než aby se zde dospělo k většímu pochopení obou názorů, které možná ani nejsou protichůdné.
K nákazové situaci si přítel Pláteník povzdechl nad častým případem, kdy se objeví někde úly, a až teprve
dodatečně se řeší a dohledává vše související s léčením a zapojením člena do ČSV. I Přítel Pláteník doporučuje
prodávat med přímo spotřebitelům.
Vyhodnocení desetiminutovky

Přítelkyně Dana se pustila do vyhodnocení dnešní desetiminutovky. První odpověď (nebo špatně položená
otázka) na téma „smíšený plod“ vzbudila vášnivou reakci přítele Plecitého. Na základě ní přislíbila přítelkyně
Belušová zajistit odborný výklad termínu „smíšený plod“. Další odpovědi už se vzaly rychleji až heslovitě. Dále
přítelkyně Belušová připomenula, ve kterých odpovědích se nejvíce chybovalo minule, a pochválila knihu
Fenomenální včely, která – kromě toho, že v ní včelař nalezne informace – je také čtivá.
2 noví členové

Pozornost se následně upřela ke dvěma zájemcům o vstup do ZO – Martinu Táborskému a Tomáši Malému, kteří
shodně navštěvují včelařský kroužek, ale včely ještě nemají. Martin Táborský je z Lidic, kde také včely plánuje do
počtu cca 5 včelstev povoleném místním úřadem. Jeho výskyt v Lidicích vyvolal pátrání místního př. Bečváře a
přítele Linharta po původu včelaře i jeho včel. Čeká se na přidělení čísel včelaře a stanoviště z Hradišťka. Přítel
Linhart sdělil příteli Táborskému, že je nositel významného včelařského příjmení a že je tedy zavázán včelařit na
vysoké úrovni. Přítel Táborský byl přijat plným počtem hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Druhým přijímaným byl přítel Tomáš Malý, který bydlí v Brandýsku, ale včely plánuje v Rakovníku Na Kokrdech,
kde má k tomu vhodný pozemek. Přítel Malý byl rovněž hladce přijat, 0 prtoti 1 se zdržel hlasování.

Pozvánky

Přítel Ovčárik ze ZO Slaný nabízí místa v autobusovém zájezdu 14.5.2016 – informace u něj, nebo je
zprostředkuje přítelkyně Belušová. Cesta je dotovaná.

Nové Strašecí slaví 120 let a při té příležitosti pořádá včelařskou výstavu – něco ve stylu Medových Vánoc,
(samozřejmě však chudší).
Zapsal přítel Jan Červený

