Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 10. 2017
Úvod říjnové schůze se stále slušnou účastí se zdržel kvůli vydávání léčiv. Na úvod začal přítel předseda smutnou
zprávou že zemřel přítel Uhrovič z Hodonína. Pak předal slovo příteli Volkovi dle programu schůze.
Zprávu o tématech jednání Okresní organizace ČSV (dále jen OO)
Zprávu přednesl předseda OO přítel Volek v košili lososové barvy, která neměla nic společného s barvou
růžovou. Úvodem a se zadostiučiněním oznámil, že OO konečně dotáhla svoje předsevzetí vytvořit pořádek ve
svých katastrálních územích. Každá ZO má nyní stanovené katastry, které do ní náleží. Resumé připomínkoval
Brandýsek, ale po stanovené lhůtě. Výsledky předá OO republikovému výboru (RV) a okolním OO. ZO mají na
práci navázat – projít své členy a stanoviště a přiřadit jim katastry. K problematice, která se řešila s přítelem
Petriščákem na minulé schůzi sdělil pouze to, že prozatím není lepšího řešení, než které je doposud. Přítelkyně
Belušová obeslala sekretariát RV a všechny ZO Středočeského kraje vyjádřením a oponovala návrh na využití
dotačních prostředků Středočeského kraje na obnovu zastaralých úlů a úlů starších 15 let. Toto využití
prostředků není dle stanoviska OV Kladno pro včelaře optimální (viz příloha).
Zpráva o aktivu funkcionářů Středočeského kraje
I tuto zprávu přednesl přítel Volek, jsa předsedou OO. Evropské dotace běží a jsou garantované i pro rok 2018.
Je alokováno 78 milionů Kč. Od roku 2014 však trvá stav převisu poptávky nad nabídkou, dotace se tedy krátí.
Celkový počet žádostí pro dotaci 1.D má být porovnáván s evidencí v Hradišťku, u které by se nikdo nedivil,
kdyby neobsahovala všechno. Pokud tedy někdo směrem k Hradišťku své údaje neaktualizoval, nemusí mu být
dotace přiznána. Přítel Volek dále nabádá včelaře, aby vyplňovali i tu zbytečně vyhlížející část formuláře týkající
se výnosů a vůbec statistických záležitostí. Podle těchto údajů se totiž vyměřuje případné vyplácení škod. Dále funguje geoportál zobrazující zavčelení a možnost reklamy prodejce „ze dvora“. K novele veterinárního zákona –
prodej ze dvora nebude omezen na lokalitu výroby, ale na celou ČR, i do maloobchodních sítí. Prohlížitelé
včelstev budou více školeni směřujíc také k větším pravomocem. Potvrzen celoplošný zákaz antibiotik. Bude také
povinnost hlásit úhyny větší než 25% včelstev na stanovišti. Ve Středočeském kraji je cca 83.000 včelstev.
Léčení
Řeč na toto téma byla přítelem Linhartem svěřena příteli Štochlovi, aby se to prý naučil. Přítel Štochl s věcností
(a hlavně stručností) pravého muže shrnul vše o léčivech a léčení pro tento podzim. Z proslovu vystupoval
zřetelněji jeden (snad proto, že nový) apel: Filtry masek pro aerosol je třeba po použití usušit a vložit do sáčku
tak, aby nechytaly vlhkost. A dále již obligátní instrukce: Nespotřebované léčivo vrátit. Přítel Volek doplňuje: Na
léčení nepospíchejte. Pokud je ale roztočů moc a včelstva v ohrožení, tak na léčení naopak pospíchejte. Přítel
předseda se vyslovil pro rekapitulaci cenových záležitostí. Platí se 6 Kč za včelstvo (z čehož koruna spadá do klína
ZO) a 50 Kč za stanoviště důvěrníkovi. Po tomto shrnutí nadhodil někdo z předsednictva polovážný, řeklo by se
až „podněcovací“ dotaz, jestli náhodou nemáme finančně přitvrdit. Dotaz ostatně nešlo v době, kdy jde máslo
raketově nahoru, nepoložit. Možná to může být téma na výroční schůzi.
Jak bylo v Lomnici?
Většinou o průběhu oslav spřátelených ZO (a s nimi souvisejících divokých včelařských večírcích) barvitě vypráví
přítel předseda, drásajíc tak svědomí a představivost posluchačů, kteří pak litují, že tam nejeli. Vyprávění o
oslavě 120. výročí založení spolku v Lomnici nad Popelkou však přítel předseda přenechal přítelkyni Belušové
s tím, že si průběh „lépe pamatuje“. Přítelkyně Belušová si pamatovala, že se jednalo spíš o komornější jízdu po
místních muzeích a zajímavých objektech zakončenou ve svépomocně vybudované klubovničce ze dvou
teskodomků. Delegace se podívala dokonce i na skokanské můstky, které zřejmě byly skutečně neobyčejným
místem nejen kvůli rozhledu, ale i protože příteli předsedovi tam foukalo do vlasů. Poznatky – kolem Lomnice se

to hemží více úly Optimaly než u nás. Včelaření je v tomto studenějším regionu poněkud krušnější a obzvlášť
tento rok byly výnosy medu slabší. Úspěšnější včelaři zde dosáhli (z našeho pohledu pouhých) 16-18 kg na
včelstvo. Nicméně za těmito zdánlivě nedůležitými skutečnostmi je důležité pozadí, a to že dobré vztahy
s dalšími včelaři a organizacemi v republice velmi usnadňují komunikaci na vyšší úrovni a o důležitějších
otázkách.
Diskuse o 145. výročí ČSV
Myšlenka o komunikaci byla oslím můstkem k diskusi o jiné (bohužel promarněné) příležitosti k setkání včelařů
z různých koutů ČR. Tou byly oslavy (dá-li se to tak nazvat) 145. výročí ČSV. Jádrem oslav bylo setkání nejvyšších
činitelů ČSV v Nasavrkách, kde před třičtvrtěprázdným sálem proběhlo oceňování některých členů. Přítelkyně
Belušová se nad touto skutečností pozastavila a ještě jednou zmínila, že by to byla bývala příležitost jak se
potkat s dalšími včelaři. Přítel Plecitý souhlasil, že výjev v nasavrckém sále byl tristní, nicméně řekl, že se musí
Republikového výboru a předsednictva zastat. Sál byl prý celý zamluvený, ale účastníci se nedostavili. Přítelkyně
Belušová trvala na svém - řekla, že již několik akcí uspořádala a ví, že podobnému scénáři je třeba předejít. Přítel
Plecitý trval také na svém a znovu opakoval, že za to mohou konkrétní lidé, kteří své rezervace nevyužili a
nepřišli, což se ostatně podle něj stalo i ZO Kladno při pořádání bálu. Do polemiky se vložil Přítel Petriščák a od
pingpongového stolu zasmečoval – koncept byl špatně, akce neměla být pro funkcionáře ale pro všechny,
v učilišti je místa dost.
Přijímání
Miroslav Kaliba už chtěl přijmout minule, přišel však s křížkem po funuse resp. přihláškou po hlasování. Přítel
Kaliba má dvě včelstva v Lidicích coby dar od zetě. Včely má z Tachovska, samozřejmě vyšetřené. Přítel Kaliba byl
šťastně přijat (0 proti, 1 se zdržel, všichni ostatní pro).
Plénum vzalo na vědomí rozhodnutí Výboru o přijetí za člena ZO Kladno včelařský kroužek mládeže
Rakovčelaříci. Výbor tak rozhodnul vzhledem k administrativním termínům každoroční registrace VKM
v souladu se stanovami per rollam. Členství v ČSV včelařskému kroužku místně příslušné organizace neumožnila
a vzhledem k tomu, že jeho vedoucí Daniela Šafaříková úzce spolupracuje s NSEV Kladno, není pochyb o jeho
odbornosti, kvalitě i hodnověrnosti.
Literatura
Přítelkyně Belušová: Literatura dorazila, je k dispozici. Poštovné nebylo vzhledem k množství účtováno.
Výkladový slovník vydaný NSEV Kladno a spolkem Mája získal na Apimondii v Turecku bronz – jedná se o velký
úspěch. Slovník lze i nadále koupit v ekocentru.
Certifikování medu
Přítel předseda Zdych se pochlubil, protože za něj to nikdo neudělá: S 94 body získal zlatou medaili ve
výzkumném ústavu a příslušný certifikát za svůj med. Sražené body byly hlavně za umělecký dojem (snad málo
grafických piruet). Došlo tam přes 2000 vzorků. Přítel Hes s manželkou získali dokonce čtyři zlaté medaile. Byla
zde udělována také speciální cena „ Med, jak má být“. K zakoupení do spolků byla nabízena laboratoř na analýzu
medu (za cca 10-20 tis dle výbavy). Celou seanci vedl přítel Titěra. Tentýž chystá článek do včelařství o etiketách,
snad inspirován etiketou, která byla sice vtipná a plná různých Nej…, nicméně kvůli svému obsahu hned v úvodu
diskvalifikovaná.
Sklenice na med
Řešil se podnět přítele Jiráka, zda by nešlo opět zorganizovat hromadný nákup sklenic. Dle přítele Volka je
problém stále podobný – tyto snahy vždy rozloží někdo, kdo nezodpovědně objedná a pak nevyzvedne. Kolik již

zůstalo nevyzvednutých pytlů cukru, matek a podobných komodit a konečně i sklenic. Přítomní se začali
předhánět v znalosti počtů sklenic v patře palety, pater na paletě, váze palety, váze patra palety, únosnosti
manipulačních ještěrek atd. Přítel předseda manipuluje paletami sám, bez ještěrky. Také bylo vzpomenuto
několik příhod se stejnou pointou spočívající v převržení palety z vozíku na nejbližším kruhovém objezdu za
sklárnou. Poučení – Při nakupování sklenic v Dubí u Teplic pozor na první kruhový objezd za sklárnou – již tam
mají připravené koště na střepy. Pro nákup sklenic je zásadní efektivita dovozu. Přítel Volek vyprávěl o obřím
kamionu, kde se krčily po rozhrnutí plachty pouze dvě palety sklenic - tedy podobný pohled jako do sálu při
oslavách 145. let ČSV.
Zapsal přítel Jan Červený

Příloha č.1: Dopis – email zaslaný k požadavku sekretariátu:
Vážení přátelé, v souvislosti s přípravou dotačního programu Obnova úlů ve Středočeském kraji, vás touto
cestou žádáme o spolupráci a prosíme o sdělení přibližného počtu nástavkových úlů starších 15 let a úlů
nenástavkových, ve kterých se včelaří na území vaší ZO? Stačí odhad v procentech. Tuto informaci prosíme
dodat nejpozději do 25.9.
Děkujeme a přejeme příjemný den Ing. Petra Mikšovská Odborný referent Český svaz včelařů, z. s
Odpověď, včetně všem ZO uvedených v adresáři :
Dobrý den, přátelé,
předně patří dík zastupitelům Středočeského kraje za možnost podpořit včelaře našeho regionu, i když se zatím
jednání ubírala tímto směrem.
Na základě jednání výboru ZO a OO Kladno však nepovažujeme dotaci na obnovu úlů v podmínkách
Středočeského kraje za účelně vynaložené finanční prostředky. Jsme jednomyslně proti čerpání veřejných
zdrojů ve prospěch jednotlivců, kteří průběžnou obnovu svých úlů zanedbávají, dlouhodobě nerespektují
doporučení o zoohygieně, případně si finance na výměnu zastaralých úlů svou včelařskou praxí za 15 let nebyli
schopni zajistit. Snůškové a klimatické podmínky našeho regionu jsou natolik příznivé, že není důvod
zvýhodňovat jedince, kteří neakceptují moderní poznatky, metodiky a postupy, které svaz propaguje všemi
svými informačními zdroji. Dotace není zárukou, že ostatní zooveterinární opatření tito chovatelé budou
respektovat a v obnovených úlech budou uplatňovat ostatní hygienická opatření. Za problematické považujeme
i samotné rovné rozdělování těchto dotací v případě organizací s vysokým počtem včelařů. Věříme, že se může
podařit najít jiné vhodné řešení, jak prostředky Středočeského kraje lépe využít ve prospěch většiny včelařů a
včelstev, rovněž v rámci prevence a opatření ke snížení zdravotních zátěží a rizik.
V případě, že za svou organizaci zastáváte podobné stanovisko, prosím, kontaktujte svou okresní organizaci
eventuálně přímo mně.
Omlouvám se za rozsáhlejší vyjádření, které vyplynulo z jednání OO Kladno 23.9.2017.
S přátelským pozdravem
Dana Belušová, jednatelka ZO ČSV Kladno, členka OV Kladno a KKV
Příloha č.2: Ceny za léčení
Vybírá se: člen nečlen
Fumigace I 6 Kč 12 Kč
Fumigace II 6 Kč 12 Kč
Aerosol 10 Kč 20 Kč
Nátěr plodu 10 Kč 20 Kč
+1x za sezónu a stanoviště 50 Kč

