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Včelařské noviny 

Jsme v období, kdy je čas na ohlédnutí se, jak 

jsme si vedli v končícím roku. Včelařský po-

hled je trochu složitější. Ať děláme, co děláme, 

vždy se dopustíme nějaké chyby. Při studování 

záznamů pravidelně zjistíme, že mnohé chyby 

opakujeme. Bude to asi i tím, že žádný rok není 

stejný jako ten předchozí. Zase dojdeme 

k názoru, že si musíme pro svůj chov vypraco-

vat vlastní metodiku, protože publikované od-

borné rady se jaksi minuly  účinkem v našem 

chovu. Otázkou zůstává, zda nám vyjde čas a 

síly na to, záměr uskutečnit. 

Co se nám ale podařilo? Přece zaregistrovat 

náš spolek! Fungování je zatím v počáteční fázi.  

Bude nějaký čas trvat, než vše poběží podle na-

šich představ. Zatím jdeme cestou, kterou vy-

značil klub. Soustředíme se na pravidelná se-

tkávání na Včelařském centru Lom. Hlavním 

bodem zůstává nosná přednáška na zadané té-

ma, doplněná někdy praktickými ukázkami a 

většinou i názory posluchačů. Tato činnost by 

nám měla pomoci právě při tvorbě metodik 

vlastních chovů. Velice podařený byl organizo-

vaný vzdělávací zájezd na špičkovou včelí far-

mu v Jeseníkách. Poutavá celodenní přednáška 

Jana Kolomého nám přinesla nové pohledy na 

moderní včelaření. Spolek se bude na svých 

setkáních poznatkům ještě věnovat. Máme 

zpracovánu prezentaci, která byla tvořena ve 

spolupráci s Janem Kolomým a je v ni celá me-

todika farmy. Určitě máme o čem přemýšlet. 

Příští rok bychom se chtěli podívat na vzoro-

vou farmu na Slovensku. 
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V současné době jednáme s Okresní agrární 

komorou Most o členství spolku. Zároveň při-

pravujeme plán společných akcí. Chceme na-

vázat na vynikající akci, kterou bezpochyby 

byly Medové Vánoce, vzniklé na Včelí farmě 

Lom a na kterých se podílela i OAK Most. 

Chceme je vrátit to Litvínovské Scholy Huma-

nitas. Již je dokonce připraven rámcový plán. 

Bude to dobrá propagace spolku. Spolupraco-

vat chceme i na všech veřejných akcích pořá-

daných OAK. 

Dále se pilně pracuje na přípravě plánu před-

nášek pro příští rok. Tady chceme spolupraco-

vat s ostatními včelaři v okresu, již nyní je zce-

la obvyklé, že členové z obou spolků se setká-

vají na akcích pořádaných jedním či druhým 

spolkem. Zlepšovat vztahy mezi včelaři máme 

v programu a to je jedna z cest. Nemusíme ve 

všem navzájem souhlasit, ale musíme umět o 

tom mluvit. 

Protože jsme spolek otevřený, tak nebráníme 

v účasti na našich akcích i nečlenům. Celý 

plán pro příští rok najdete v lednových novi-

nách. 

Výbor spolku 

Quvido Sklenar: Moje včelí matička 

Určitě nebude na 

škodu, když začneme 

pátrat ve staré litera-

tuře z obru včelař-

ství. Je mnoho 

„objevů“ o včelaření, 

které jsou představo-

vány v současných 

odborných článcích 

či knihách jako nové. 

Přitom se nám to sna-

žili vysvětlit už naši 

předchůdci 

v dávných dobách. Začneme odborníkem na slo-

vo vzatým Quvido Sklenarem a budeme pátrat 

v jeho knize „Moje včelí matička“, která vyšla u 

nás v roce 1926. Je dělena podle včelařského ob-

dobí, nahlédneme pro jeho názor na měsíc prosi-

nec: 

Konec roku. Jest na čase, aby včelař ukončil svou celo-

roční činnost a z práce své sestavil účet.  

Pokračuje výčet toho, co vše máme hodnotit.  

Nás ale zaujala pasáž, kde se zabývá spolkovou 

činností. Jako by to bylo napsáno dnes. 

Všechny stavy, které jsou dnes pevně organizované, 

získávají a prosadí své požadavky. Proč by to nešlo i u 

včelařů? Někdo si stěžuje na různé třenice ve spolku, 

které to znemožňují. To není ta pravá příčina. Naopak 

různost mínění jest nutností, jinak by se vše zbahnilo. 

Opozice jest kořením politiky, tak jest tomu i u spolků. 

Každá organizace působí mohutně jen tenkráte, dovede-

li soustředit všechny příslušníky, aby snad některý z té 

neb oné příčiny – většinou neudržitelné, nezůstal mimo 

spolek. Různost mínění nemá působit rušivě, nýbrž 

podněcovat k nové činnosti. Potom se zřetelně ukáže 

jakou moc má velká organizace. Lidé stranou stojící 

jsou mi milejší, než různí členové, kteří žádají od orga-

(Pokračování na stránce 3) 
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

nizace spousty výhod a sami ani v nejmenším nepomohou. Tento druh členů bo-

hužel nevymřel, naopak v některých spolcích jest jich většina. Jest proklatě špat-

né, žádat si práv, aniž bychom předem splnili povinnosti. Úřad předsedy spolku a 

ostatních ať neupadne na dar, kterým se chceme někomu zalichotit. Potom teprve 

se bude dobře dařit nám i budoucím. 

No vidíte a pak, že ty problémy, které nyní známe ve spolkové činností 

včelařů, jsou něco nového. 

Výňatek z knihy Moje včelí matička, doplněno poznámkami redakce 

Spolek se zapojil při oslavách 675 let města Lomu. Představil se v sekci 

spolky města. 

Přihlášky k odběru novin: 


