Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 10. 2019
V den, kdy obletěla Česko zpráva o úmrtí Karla Gotta, interpreta, který proslavil VČELKU MÁJU, se sešla průměrně
navštívená schůze k rokování o tradičních tématech. Přítel předseda poděkoval přítelkyni Jirouškové za vyúčtování
1.D, které zvládla, jako by nic jiného v životě nedělala. Bylo nutno konstatovat, že kázeň byla o něco lepší než
v předešlých letech. Přesto se zmatkům nepodařilo zcela vyhnout. Přítelkyně Belušová požádala všechny o poctivé
registrování změn všeho druhu, hlavně vůči Hradišťku a jí.
Návštěva Slovinců
Přítel Linhart povyprávěl o návštěvě Slovinců v Kolči, kde bylo třeba zastoupit nemocnou přítelkyni Hiklovou v roli
hostitele. Vzhledem ke skutečnosti, že slovinský autobus vezl i tak velké šajby, jako předsedu a místopředsedu
slovinské apiterapeutické společnosti, byl přítel Linhart nucen sestavit co nejméně nerovnocenný uvítací výbor.
Povolal proto – dle svých slov – „výkvět papalášů“ naší nejnižší spolkové úrovně – čili sebe, přítele předsedu ZO
a předsedu OO a předsedkyni KKV – naší jednatelku. Slovinci jsou tradicionalisti (ač se to říká o Češích), berou za
svůj vynález Světový den včely (ač ho vymysleli Češi o 4 roky dříve), na výročí narození svého Filipa Terče (ač to
byl také vlastně Čech). Na první pohled poměrně málo důvodů k přátelství, přesto jsme dostali přátelské pozvání
do Mariboru, které asi v květnu využijeme k další zahraniční výpravě. Mohlo by to být během volna 8-10. 5.
Vzhledem k tomu, že slovinská navigace nepočítala s českým tunelem nižším než slovinský autobus, a i z dalších
organizačně-transportních potíží (na slovinské straně) zbyla na prohlídku kolečského muzea pouhá půlhodina. I
občerstvení bylo, jen přítel Volek dojedl guláš z minulé schůze (doufejme že ne z pravidelné měsíční).
Královice
Přítel Volek povyprávěl o otevření pěkně vybudovaného a pěkně spravovaného včelařského areálu v Královicích
u Slaného, které proběhlo 14. 9. Areál vznikl díky slánským včelařům včele s Rosťou Ovčárikem a za podpory
kralovického zastupitelstva. Přítel Martin Dlab zde plánuje rozmnožovací chov. Byla zde mimo jiné také ukázka
včelaření na volné stavbě. Rozvoj areálu zdaleka není u konce.
Medové Vánoce
Dle slov přítele předsedy by se nám mohlo zdát, že je říjen. Nenechme se ale klamat, Medové Vánoce jsou tu
hned. Včelaři byli vyzváni, aby sami řekli, co by na MV chtěli vidět nebo slyšet, případně v jaké soutěži či disciplíně
by chtěli koho porazit. O soutěžení ale nejde. Spolek SRDCE VČELE vnese možná do MV trocha antroposofie a
niternějších pohledů na včely i lidi. Bude snaha provést minule zrušenou přednášku o apiterapii přítelkyně Hiklové
či přednášku přítele Švamberka. Právě on je mezi těmi přednášejícími, kteří podle nového zákona a prováděcí
vyhlášky nejsou navzdory své nesporné erudici uznanými učiteli včelařství. Otázky kvalifikace (různého typu
vzdělání apod.) podrobně osvětlili přítel Plecitý a přítelkyně Belušová.
Krátký, ale důležitý vstup k léčení
Přítel Marek Štochl vyzívá začínající včelaře: Pokud nebudou sami kontaktováni do poloviny října důvěrníkem, mají
se sami ozvat jemu nebo přítelkyni Belušové. Stejně tak, jako přítel Linhart předtím a přítel Plecitý a Volek potom,
silně doporučoval s léčením nespěchat (až po 20.10.), protože je ve včelách stále dosti zavíčkovaného plodu.
Veolia chce mít včelstva
Společnost Veolia zásobující Kladno pitnou vodou oslovila přítele Volka se záměrem mít na svém pozemku
včelstva. Buď bude určen zaměstnanec, který vstoupí do ČSV a o včelstva se bude starat, nebo budou osloveni
kladenští včelaři s možností umístit si tam včelstva svá. Ve společnosti pracuje přítel Dragoun. Ukazuje se, že
témata jako ekologie jsou zcela v kurzu a možná že v budoucnu budou bezvčelné firmy v konkurenčním boji zcela
oslabeny.

Různé
Přítel Volek povyprávěl o trablích na svém stanovišti. I následná poznámka kombinovaná s dotazem přítele Šimory
svědčila o tom, že loupení je letos častým koncem varoázou decimovaných včelstev. Přitom loupením se varoáza
dále distribuuje do silných včelstev, která jsou zas druhotně poškozena, čímž následně hynou.
Přítelkyně Belušová a přítel Linhart zvou včelaře každé poslední úterý v měsíci na kroužek, kde bude vždy řeč o
nějakém tématu. Tyto úterky budou otevřené pro širší včelařskou veřejnost. Tentokrát to bude na téma vosk (i
s praktickou částí kdy bude možné odlít si vlastní mezistěnu), příště na téma zdraví a nemoci včel.
Přítel Plecitý vyřizuje pozdravy od přítele Strnada ze Štíhlic, kde včelaří s zhruba stovkou úlů řečených čejkováků
s matkami dovezenými ze Slovinska. Při prohlídce se skutečně ukázalo, že ve včelách je ještě příliš plodu na léčení.
Dále přítel Plecitý predikoval lepší léta, odvozujíc svůj odhad od stavu malin a vláhy v lese.
V rámci diskusních příspěvků byly připomenuty akce – ukončení sběru vosku pro zpracování na vlastní mezistěny
u přítele Balaštíka z Mutěnic a další představení divadelní hry Úl společnosti V.A.D. , o kterém proběhla zmínka
v časopise Včelařství.
Zapsal přítel Jan Červený

