Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno – 1. 11. 2017

Listopadovou schůzi jako již tradičně zahájil přítel Zdych uvítáním přítomných a seznámením
s programem schůze.
Organizace léčení
Důvěrníci si vyzvedli pro druhé léčení Varidol. Př. Linhart znovu připomněl správné dávkování
dle příbalové informace – na jeden nástavek 39x24 2 kapky, na 2 a více nástavků 3 – 4 kapky.
Větší dávka je zbytečná, nezvyšuje účinnost aplikace. Důležitá je také venkovní teplota, měla
by být nad 10 °C. V případě teplot pod touto hranicí bude použit aerosol. Vyvíječe jsou
připraveny, je třeba kontaktovat př. Linharta.
Medové Vánoce
-

Př. Belušová oznámila termín konání Medových Vánoc: 13. - 17. 12. 2017. Akce se bude opět
konat v prostorách OC Oáza. Letos je k dispozici buď menší prostor, kde vloni probíhaly
přednášky, nebo velký prostor, kde původně byla expozice aut. Zde je však problém
s osvícením. Od města dostaneme příspěvek 25 000,- Kč.
- Přednášky budou probíhat vždy v časech od 17,00 do 19,00 s následujícím programem:
- čtvrtek 14. 12. MVDr. Martin Kamler – nákazy včel,
- pátek 15. 12. Gabriela Hiklová – Aplikace manukového medu do ran (aplikovaný
manukový med musí být certifikovaný)
- sobota 16. 12. Ing. Pavel Drozd – Chemické procesy ve včelách zaměřené na
vosk.
- Každý zájemce o prodej medu dodá prodávaný med ve stejných obalech (není třeba svazová
sklenice) a jednu sklenici poskytne pro degustaci.
- Expozice bude zaměřena na racionalizaci včelařství, budou představeny praktické „vychytávky“
pro včelařskou praxi. Pokud někdo vlastní, používá netradiční včelařské pomůcky, může je
poskytnout do expozice.
- Součástí výstavy bude také soutěž o nejlepší pastový a pastový ochucený med. Hodnotit bude
laická i včelařská porota, jsou připraveny zajímavé ceny, např. úl od fy. Břinek, odborná literatura.
Přednáška OO Kladno – RNDr. Švamberk – Poznatky z Apimondie, dokumentární film – 25. 11.
od 14,00 hod. na Čabárně
Př. Belušová informovala o připravované přednášce a pozvánku již rozeslala i mailem. Byla
zjišťována předběžná účast, přihlásilo se cca 15 přítomných.
Placení členských příspěvků na rok 2018
Ti včelaři, kteří nežádali o dotaci 1. D, mají uhradit příspěvek do konce listopadu př. pokladní
Čermákové. Budou mít příležitost 22. 11. při výplatě dotace (změní-li se datum výplaty, členové
budou informováni) nebo v zaměstnání př. Čermákové v Lahůdkách Kašša. Neuhrazením
příspěvku dle Stanov končí členství v ČSV.

Diskuze
- Př. Volek informoval o nové příležitosti prezentace včelařství a kladenských včelařů. S kolegy
z Libušína se v říjnu zúčastnil 1. ročníku kladenského Midifestu, v jehož rámci probíhal i prodej
regionálních potravin. Ve stánku nabídl několik druhů medu a i přes nižší účast a objem prodeje
odpovídal na mnoho otázek spojených s medem, hledáním včelaře prodávajícího med ze dvora
a včelařstvím. O akci proběhla i zmínka v tisku. Akci pořádal Spolek na obnovu kina Svět. Tentýž
spolek pořádá již zavedené Vánoční trhy (16. 12. v dopoledních hodinách), akce se lze zúčastnit.
- Př. předseda tlumočil žádost Ing. Drozda o poskytnutí malého vzorku vosku k analýze, který se
zdá být podezřelý (obsah parafínu, olejů apod.)
- Zazněl dotaz na př. Plecitého ohledně Včelpa. K dnešnímu dni Včelpo nezpracovává med, blíží
se exekuce, záchrana je již považována za nemožnou. PRV se rozhodlo nabídnout Včelpo
k prodeji. Výběrové řízení již skončilo, sešlo asi pět nabídek. Nabídky bude PRV 25. 11. na zasedání
analyzovat. Dvě třetiny členů musí souhlasit s prodejem vybranému zájemci.
- Př. Belušová se ptala, kdo má letos nějaké vyloupené včelstvo. Na dotaz reagoval opět
př. Plecitý s informací o letošní vysoké varroáze a podotkl, kdo proti ní nezasahoval v létě, je
v současnosti bez včel. Uvedl, že jsou okresy bez problémů a jiné, kde mají pouze 30% žijících
včelstev. Otevřel otázku včasného preventivního jarního nátěru plodu i bez nařízení SVS. Uvedl
příklad úspěšného včelaře př. Vítámváse (lze navštívit jeho webové stránky), který užívá
celoročně kyselinu mravenčí. Př. Plecitý se také krátce zmínil o nedostatku medu
ve světě a zvyšující se poptávce po přírodních produktech. Nepokrytá poptávka českým medem
má za následek dovoz medu z jiných zemí (ekonomicky výhodných jako např. Čína, Ukrajina).
- Př. Volek souhlasil s předcházejícím příspěvkem o jarním nátěru plodu a letošní vážnější situaci
ohledně varroázy. Apeloval na nás všechny i důvěrníky k zodpovědnému léčení. Také podotkl, že
úspěšnost závisí na faktu, zda zodpovědně léčí všichni nebo někdo léčení zanedbává. Také uvedl
důležitost celoročního monitoringu.
- Další dotaz směřoval na úspěšnost léčby teplem v termosolárním úlu – nikdo z přítomných se
zmiňovaným úlem nemá osobní zkušenosti, informace lze dohledat na internetu.
- Dalším příspěvkem př. předseda otevřel otázku, co je pro včely větší zlo: zda nepřirozené
relativně dlouhodobá termoléčba nebo několikaminutové ošetření nátěrem plodu.
- Př. Štamberk informoval o velkých problémech s výkupem medu p. Strakou z Plzně. Med
i s konvemi si odvezl a platbu přislíbil zaslat na účet. Platbu neposlal a telefony nebral.
Př. Štamberk se osobně vydal do Plzně, kde p. Straku neúspěšně hledal na adrese jeho firmy a na
místě trvalého bydliště. Také navštívil advokáta sídlícího na adrese firmy p. Straky a oznámil mu
záměr o podání návrhu na insolvenci a informování FÚ. Nakonec peníze na účet přišly a konve si
př. Štamberk vyzvedl osobně až ve Staňkově.
- V úplném závěru padl návrh na příští schůzi na hlasování o plošném jarním nátěru plodu.

Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

