Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 9. 12. 2020
V útulném sále hospody U Studničků se včelaři sešli tentokrát v malém počtu. Schůze byla svolána operativně a
ve stále ne úplně dobré nákazové situaci. Jednání začalo gratulací příteli Reiszovi k jeho životnímu jubileu.
Pokladní záležitosti
Výměr dotací 1.D z ústředí teprve dorazí. Následně přítelkyně Jiroušková rozešle emailem výzvu k zaplacení
členského příspěvku převodem na účet. Uvést vždy jméno kdo platí. Někteří včelaři nepodali hlášení do
Hradišťka. V naší ZO se jedná asi o 12 včelařů, v celorepublikovém měřítku se však jedná o cca 6,5 tis včelařů.
Organizace sběru vzorků měli
Rozdávaly se malé tubusy na vzorky - vzorkovničky. Metodika léčení je aktualizovaná, vše důležité víceméně
zůstává. Co se mění je doba platnosti vyšetření na mor včelího plodu – vyšetření bude platné 4 měsíce. Jeden
vzorek může být až z 25 včelstev. Vzorek lze vzít už nyní, vzorek na varroázu však až 30 dní po vložení podložek
ometených min 10 dní po léčení aerosolem. Má to být do 15.2., čili odevzdání vzorku na únorové schůzi je
optimální. Hrrr na mor se v roce 2021 konat nebude. Nutnost mít včely vyšetřené na mor z důvodu přesunu je
omezena nově nikoliv katastrálně, ale vzdálenostně – nad 10 km. Přítelkyně Belušová shrnula vše důležité
k sběru měli.
Zpráva o výsadbách v Sítenském údolí
Přítel Zdych poreferoval o akci, při které včelaři (dosud zavření doma a řádně nadržení na práci) s velkou vervou
provedli během dopoledne zahradnické práce, na které byly původně plánovány dva dny. Výsadby byly součástí
oslav 120 výročí založení spolku. Původní záměr vysadit 120 dřevin byl překonán, máme předsázeno i na
dvousté výročí. Kdo ví, jak by vše proběhlo bez elektrizovaného kolečka, kterým přítomné oslňoval přítel Linhart.
Příprava oslav
Následující rok je pro naší ZO výroční – 120 let od založení spolku. Přítelkyně Belušová ohlásila na konec dubna
nebo začátek května společenskou akci s překvapením. Připravuje se též almanach. Na výdaje v souvislosti
s oslavami je nyní od města schváleno 40 tis Kč. Pokud by někdo věděl o sponzorovi, tak inkasovat nějaké peníze
se nebráníme. Přítel předseda má zkušenost, že je nutno provést žádost nevtíravou, avšak víceméně žebravou
formou a dává k úvaze, jestli není lepší dát prostředky ze svého. Součástí almanachu, který má být pojatý
odlehčeně by měly být vzpomínky pamětníků, například přítomného přítele Reisze. Ten rovnou svou paměť
provětral a zjistil, že to bude horší zejména s letopočty a jmény. Nicméně při vzpomínání na dobu, kdy zastával
funkci pokladníka, strhl ke vzpomínkové siestě i ostatní.
Přijímání
Jednomyslně byli přijati přátelé Petr Novák (přebírající včelaření od zmiňovaného přítele Reisze) a přítel
Miroslav Kozák, který dochází již déle do kroužku a má ve Cvrčovicích 3 včelstva.
Sběr vosku
Přítelkyně Belušová bude do konce roku vybírat vosk k výrobě mezistěn. Přítel Balaštík dělá mezistěny
z jakéhokoliv množství vlastního vosku, firma Annkas zaručuje mezistěny z vlastního vosku až při množství od 50
kg. Byla diskutována cena dobrého vosku – jak ta peněžní, tak v obecné rovině. Je k mání vosk od přítele
Kosinohy, ale i přítel předseda nabízí. Na mezistěnách z nekvalitního vosku s rezidui léčiv včely nerady nejen
staví, ale i plodují.
Diskuse

Diskutovala se nízká cena medu, za kterou Slováci včelaři doplňovali z různých zemí svůj letošní deficit.
12.1. proběhne v 17 hod na Čabárně přednáška Dany Belušové o včelích produktech s přihlédnutím k jejich
apiterapeutickému významu. V Čechách je apiterapie bohužel stále brána jako pavěda.
6.1. Proběhne další schůze Z.O. pokud to nákazová situace dovolí.
Přítele Zdycha pobouřil článek na internetu, ve kterém jakýsi samozvaný odborník dává rady čtenářům, jak
rozeznat pančovaný med - údajně podle toho, že ten pančovaný obsahuje samou glukózu a fruktózu. Jelikož se
ale jedná o dvě základní složky pravého včelího medu, je tato informace samozřejmě zcestná. Na internetu lze
ostatně nalézt zcestné informace na jakékoliv téma.
ČSV uzavřel memorandum s Vojenskými lesy a statky o možnosti umísťování včelstev za symbolické nájemné na
pozemcích lesa v jejich správě. Je to možnost pro včelaře, kteří nemají ke včelaření vhodný pozemek. Jsou tam
jisté limity - do 20 včelstev na stanoviště, min. 2 km od sebe či časové omezení na 4 roky. Přítel Linhart však
s jistou opatrností poukázal i na různá další praktická omezení (např. že nemůže být oplocení či přístřešek,
jednotné úly, někdy problematická cesta pro auto, někdy včelaři dýchá na záda poučený lesník ve včelařském
klobouku apod). Komplikací mohou být také divoká prasata. Téma divokých prasat rozjitřilo přítele Volka, který
se musel obšírně podělit o zkušenosti s divokými prasaty na své zahrádce. Po odchodu přítele Volka ze zahrádky
se zcela vypočítavě vkrádají dovnitř nadzvedávajíce drátěnku. Na místě pak ryjí, a to i plochy, které by se těžko
rozrušovaly krumpáčem. Přítel předseda vidí jediné řešení - být na ně větší svině.

Zapsal přítel Jan Červený

