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To, že se něco děje s přírodou je už zřejmé, 

stále sílí hlasy, které na to upozorňují. Ale  

hlavním úkolem politiků je vybojovat si po-

zici ve svým zemích a varování vědců bagate-

lizují. Patnáct tisíc vědců ze 148 zemí vydalo 

varování před zničením země. Že je něco 

v nepořádku vidíme i ve svých chovech včel. 

Je ale jen několik málo včelařských odborní-

ků, kteří vidí situaci jako velmi vážnou. Na-

příklad největší včelařský spolek i přesto, že 

spoluvlastní výzkumný včelařský ústav, ne-

investuje do cíleného výzkumu. 

Studie vědců upozorňuje na to, že přes jejich varo-

vání (první bylo vydáno v roce 1992) se lidstvu ne-

podařilo dostatečně pokročit v řešení otevřených 

problémů. Snad s výjimkou stabilizace ozonové 

vrstvy. Ale co je znepokojující, většina se jich nao-

pak zvětšuje. Bylo jmenováno několik jako hlavních, 

jsou to: růst lidské populace, ztráty lesních porostů, 

úbytek pitné vody, ničení biodiverzity, rostoucí emi-

se CO2. Pro nás varující je výzkum z Německa, kte-

rý potvrdil za 24 let úbytek létajícího hmyzu o tři 

čtvrtiny. 

V našem oboru není moc zpráv o problémech. Ty, 

které jsou, se jednoznačné svádějí na nemoci včel. 

Je jen málo lidí, kteří upozorňují, že tady jde asi ta-

ké o něco jiného. Mezi velké vizionáře, pokud jde o 

katastrofické scénáře, bezesporu patří Tibor Jókay. 

Varování občas vysílá i náš přední odborník Jan Ko-

lomý. Dost takových upozornění najdeme i u PSNV 

CZ v jejich tiskovinách. Bohužel Státní veterinární 

správa vymýšlí pod taktovkou ČSV opatření, na kte-

rých se dá vydělat. Ty by si ale měl řešit každý cho-

vatel sám. Do současnosti se nenašel nikdo zodpo-

vědný, kdo by rozhodl o tom, že prostředky vyhazo-

vané oknem se použijí na cílený program, do které-

ho se zapojí vědci 

z oboru a začne se 

hledat skutečné 

řešení. Někdo by 

měl začít přemýš-

let nad tím, zda 

není nutné připra-

vovat opravy meto-

dik a hledat, kde je 

hlavní chyba.  Po-

malu a jistě dává-

me za pravdu jak 

Tiboru Jókayovi, 

tak Janu Kolomé-

mu v tom, že hes-

lo: „hlavně nechte 

včely na pokoji, neotvírejte je často“, už neplatí. Na-

opak je nyní nutné u včel trávit co nejvíce času. Mu-

síme znát stav v úlech, protože ke zvratům může 

docházet během krátké doby a bez varaování. 

(Pokračování na stránce 4) 

Jan Kolomý, lektor spolku 
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Pravidelné hodno-

cení měsíčního té-

matu pohledem 

mistra v oboru. 

Porovnejme  jeho 

názor: 

Prosinec. Konec roku. 
Jest na čase, aby včelař 
ukončil svou celoroční 
činnost a z práce své 

sestavil výroční účet. Mimo to je i několik důleži-
tých věcí, které chci zmínit. Především je to vybu-
dování dokonalé organizace, která bude prosazo-
vat zájmy všech včelařů. Takových organizací je 
spousta, tak proč to nejde u včelařů? Mnozí si stě-
žují na třenice ve spolku, které to znemožňují. To 
není ta pravá příčina. Naopak, různost mínění jest 
nutností, jinak by vše zbahnilo. Opozice jest koře-
ním politiky, a tak to je i u spolků. Podněcuje 
k nové činnosti, tím ztratí odlišné mínění svou 
škodlivost. 
Každá organizace působí mohutně jen tenkráte, 
dovede-li soustředit všechny 
příslušníky, aby snad některý 
z té neb oné příčiny – větši-
nou neudržitelné, nezůstal 
mimo spolek. Potom se zře-
telně ukáže, jakou moc má 
velká organizace, hlavně jaký 
vliv má na různé úřady. Lidé 
stranou stojící jsou mi však 
milejší, než různí členové, 
kteří žádají od organizace 
spousty výhod a sami ani 
v nejmenším nepomohou. 
Tento druh členů bohužel 

nevymřel, naopak v některých spolcích je jich vět-
šina (a to dokonce i dnes). Jest to proklatě špatné, 
žádat si práv, aniž bychom předem splnili povin-
nosti. Tvrdé slovo, ale pravdivé. Není možné, aby 
jen dva, nebo tři muži táhli káru z bahna mylných 
starých i nových názorů a zvyků. Je nutno, aby se 
všichni chopili povozu a postavili káru na pevný 
základ. 
Členové některých organizací věnují až 10 % svých 
příjmů na fondy svého spolku. A co včelaři? Skoro 
se stydím veřejně o tom psáti. Kilogram medu, 
mnohdy setina, nebo tisícina jejich výtěžku, zdá se 
jim těžkou obětí, kterou věnují organizaci. Násled-
kem takových malých a ubohých názorů jsou i ma-
lé a ubohé výsledky. 
Zde je těžký úkol pro funkcionáře spolku. Má-li se 
jejich poslání uskutečnit, jest nutno, aby na čelo 
byli postaveni řádní a pracovití muži. Jest svatou 
povinností všech členů, aby jen takové muže si vo-
lili. Úřad předsedy spolku ať neupadne na dar, kte-
rým se chceme někomu zalichotit. Potom teprve 
se bude dobře dařit nám i budoucím. Toto patří do 
pamětní knihy mnohým spolkům 
Připraveno z knihy Moje včelí matička a ani 
k tomu není potřeba nic dodávat. 

 QUVIDO SKLENAR - NA NAŠE TÉMA 

Quvido Slenar nar. 

15.6.1871  - zemřel 25.5.1953   
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Poplatky: 

Účast a občerstvení je bez-

platné. 

Materiály ze semináře bu-

dou rozesílány elektronicky 

všem zájemcům. 

Město Litvínov,  OAK Most, Schola Humanitas  a Spolek Krušnohor-

ských Včelařů Vás zvou: 

8. prosince 2017 

NA SEMINÁŘ PRO VČELAŘE A ZÁJEMCE O VČELAŘENÍ 

Po skončení semináře vystoupí folková skupina Stráníci. 

Čas: Program Zaměření, přednášející 

13:00 Zahájení, představení spolku Informace 

13:20 Hniloba včelího plodu (MVP)  Situace v kraji. J. Křapka 

14:00 Současná rizika v chovem 

Hledání cesty na jejich řešení 

J. Kolomý -přednášející 

P. Táborský, T. Jókay  

15:00 Apiterapie F. Sentenský, S. Barkov 

15:00 Alternativa—Včelařský rok J. Kolomý, P. Táborský 

16:00 Pyl,  včelí produkt velkého významu Z prezentace T.Jókaye 

 Panelová diskuse  
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

Opravdu už nestačí kontrolovat 

zimní měl, aby bylo všechno jasné.  

Chovy musí mít dostatek zásobních 

včelstev na ztráty po zimě, ale bohu-

žel nejen po zimě, ale někdy dokon-

ce i uprostřed sezony. 

Dost velký problém v oboru způso-

bila novela veterinárního zákona. Je 

směšné, když ministr zemědělství 

varuje kupující, aby nekupovaly 

med v obchodě, ale našli si svého 

včelaře. Hlavně když to zazní  od 

člověka, který se podílel na vytvoře-

ní tohoto zvráceného prostředí. Rá-

doby včelař, který zaregistruje dvoje 

včelstva, může po celé ČR prodávat 

med v malém množství (tolerují se 

dvě tuny), aniž je musel nějakým 

způsobem registrovat. To při umož-

nění levného nákupu na Ukrajině, 

nebo nákupu padělaných medů, je 

opravdu snadný zdroj zisků, navíc 

zcela nedaněný. Náš spolek se při-

dal k připomínkám, které připravila 

PSNV CZ. Bohužel vše běželo 

v úplně jiné režii.  

Tématu se budeme věnovat i na na-

šem semináři u příležitosti Medo-

vých Vánoc. Program najdete uvnitř 

novin. Hlavním přednášejícím bude 

Jan Kolomý dále Josef Křapka a 

moje maličkost. Součástí programu 

je ještě připravovaná přednáška na 

téma apiterapie. O nové informace 

se s vámi podělí Saša Barkov. Ve 

spolku chceme hledat cesty, jak ten-

to negativní proces alespoň zpoma-

lit, když zatím nejde zastavit. Již rok 

se pokoušíme sestavit metodiku 

chovu vhodnou pro Krušné hory. 

Na společné setkání dne 8. prosince 

se těší Petr Táborský 


