Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 1. 3. 2017

Po tradičním přečtení harmonogramu schůze předvolal přítel předseda před stolici předsednictva přítele Prokopa.
Chvíli to vypadalo, že přítel Prokop něco provedl, ale nakonec se ukázalo, že dostává diplom za včelařskou práci,
protože nebyl minule. Přítelkyně Belušová přítomné nepřivítala, neboť z důvodu nachlazení nemluvila. Jak se
později ukázalo mluvila, ale jen slabým hlasem.
Zpráva zdravotního referenta
Zdravotní referent přítel Štochl šel rovnou k věci. Přečetl jména včelařů, kteří budou absolvovat jarní nátěr plodu.
Detailní výpisy včelařů, jejich včelstev a jejich roztočů nečetl, ale nechal výsledky kolovat, maje v záloze digitální
verzi. Některým včelařům vytknul nečistoty ve vzorku. Výboru navrhl vystavit výsledky vyšetření na webu. Přítel
Štochl se domlouval s důvěrníky, preferujíc mailovou komunikaci a elektronickou výměnu informací.
Zpráva o přednášce přítele Cimaly
Zprávy se ujal přítel Plecitý, který mohl navzdory původním obavám o účast vyjádřit spokojenost nejen nad hojnou
účastí 75 osob, ale i nad celkově zdařilým průběhem celé akce. Otázky, kterými byl přítel Cimala častován, měly
hlavu a patu. Zdaru akce přispělo i krásné prostředí NSEV Čabárna. Téma se stočilo na šlechtění obecně. Dále pak
přítel Plecitý presentoval nástavkový úl s vylepšeným dnem a krmítkem.
Nabídka pomůcek a materiálů z produkce NSEV Kladno
Nabídku učinila přítelkyně Belušová. Jednalo se o fenologické otočné kalendáře, dva typy pexesa se včelařskou
tematikou a zejména výkladový včelařský slovník s překlady do NJ a AJ. Jeho cena je mizivá až směšná v porovnání
s přínosem, který bude pro každého včelaře znamenat. Dle přítele Pláteníka již nebude třeba např. v cizině
blekotat neumělé opisy daných včelařských pojmů.
Téma: Jarní rozvoj včelstev
Jak bylo avizováno a přislíbeno, schůze nabrala více tvářnost přednášky / diskuse. Zvolené téma bylo viz nadpis.
Téma uvedl přítel předseda, když upozornil, že již došlo ke generálnímu proletu včel a liboval si, jak včely vylétnuvší
po dlouhé zimě z úlů krásně pokálely auto. Konkrétního výkladu se ujal přítel místopředseda Linhart. Ve výkladu
bylo připomenuto mnoho praktických aspektů jarní prohlídky včel. Prostředek k desinfekci (Beesafe) je na dotaci.
K tématu se přidal přítel Volek. Jsou dva typy nosemy, přičemž u toho odolnějšího je na místě zvážit likvidaci
postiženého včelstva. V souvislosti s Nosemou se nabízel přítel Kabát, že vyšetří seškrábané výkaly nebo vnitřnosti
včely mikroskopicky a že v této dovednosti i zájemce zaučí. Přítelkyně Belušová zdůraznila nutnost blízkého zdroje
vody.
Ještě ke zdravotním aspektům
Přítel Volek porovnal na svých pozorování laboratoře v Lysolajích a v Dole. Dolská vyšla jako věrohodnější, byť
sdělovala horší zprávy. Je třeba zvážit dobrovolný nátěr plodu, protože jednak není Formidol z důvodu počasí
v časném jaře tak spolehlivě účinný a za druhé lze předejít čekání na rozhodnutí o plošném nátěru plodu.
Na tuto schůzi dorazil představitel KVS, přítel MVDr. Krupka, snad aby se vyslovil k otázce relativně pozdního
rozhodnutí celoplošných nátěrů plodu v loňském roce (a možná i letošním). Přítel Krupka přiznal jistou složitost,
s jakou je přijímáno rozhodnutí, ale žádnou konkrétní informaci ohledně nadcházejícího rozhodování nesdělil.
Řekl, že v metodice stojí uvedeno, že rozhodnutí má jít na obce. Dále sdělil své nenadšení z nutnosti používat

amitráz. Přítel Linhart doporučil rámky, na kterých byl proveden nátěr plodu, označit a při nejbližší příležitosti
z používání vyřadit.
Diskuse
Možná již předešlé téma spadalo do diskuse, nezpochybnitelná diskuse však nadešla příspěvkem přítele Šimory.
Jemu se postup jarní prohlídky vyložený přítelem Linhartem nezdál dost podrobný a žádal také odpovědi na
některé otázky. Přítel Plecitý i přítel předseda trpělivě diskutovali a vysvětlovali příteli Šimorovi svůj postoj, tj. že
nelze vytvářet univerzální manuál. Část „nedorozumění“ zřejmě také spočívala v různém výkladu, zda je řeč o
první letmé prohlídce, podrobnější předjarní prohlídce nebo podrobné jarní, nebo snad dokonce už i zevrubné
velké po-jarní prohlídce. Polemika přešla do diskuse všeobecné. Přítel předseda stihl ještě včas schůzi ukončit aniž
by se vymkla kontrole ve stavu neukončeném.

Zapsal přítel Jan Červený

