
       

 

 Vážení přátelé, včelaři písecké OO ČSV ! 

 

 Rozhodl jsem se napsat tuto úvahu bezprostředně po uskutečnění dlouho 
avízovaných přednášek, které se uskutečnily dnes, 10.11.2012 v restauraci Olympie v Písku. 
Vzhledem k předpokládané vysoké kvalitě přednášejících jsem očekával účast alespoň 50 
posluchačů, což z celkového počtu přibližně 680 včelařů je necelých 7,5 % včelařů, 
registrovaných v našem okrese. Ve skutečnosti se nás sešlo pouhých 30, což je ostuda pro 
Vás pro všechny. Není tomu tak u ostatních včelařských organizací, jsou ještě i některé světlé 
výjimky. Přesto jsem se ptal  v širokém okruhu svých známých z řad včelařů, abych se ujistil 
po příčinách tohoto stavu. Nejčastěji jsme se shodli na těchto důvodech, které mi dovolte 
trochu okomentovat. 

 vysoký věk včelařů – tento argument je zbytečně zneužíván, vzhledem k vysoké 
automobilitě dnes již téměř každé rodiny, každé vesnice. Těch skutečně starých a pro 
nemoc neschopných, dosud včelařících,  je max. 10 %. Zbývá tedy stále ještě přes 
600 schopných včelařů.  Bez předpokládané neúčasti víkendových včelařů zústává 
stále ještě 550 včelařů. Problém je tedy úplně jinde. 

 momentální časová zaneprázdněnost ? – i tady platí, že kdo chce, tak si zpravidla 
uspořádáním svých ostatních zájmů čas vytvoří, někdy to však i při sebe lepší vůli 
technicky nejde – tipuji tak max. 20%, zbývá tedy stále ještě 440 včelařů. 

 nedostatečná informovanost – z řad výboru okresní organizace nepřichází ani v 
nejmenším   v úvahu, pozvánky na tuto akci byly rozeslány na všechny ZO ČSV v 
okrese e-mailem několikrát, s dostatečným časovým předstihem. 

 špatná práce funkcionářů Vaší ZO ČSV – pokud jste byli vyrozuměni o této akci včas, 
buďte za to rádi a važte si jich !  Pokud jste se o této akci nedozvěděli vůbec, zvolte si 
při nejbližší příležitosti někoho jiného !  Špatně tak jako oni dokáže pracovat 
kdokoli, nemáte co ztratit ! Jen oni zpravidla dávají najevo, že jejich funkce nikdo 
jiný nechce. Není to, až na malé výjimky, pravda. Zejména poctiví včelaři, nebo ti z 
větším počtem včelstev budou mít jistě zájem, aby u Vás organizace fungovala. Ti 
zvednou,  po nějaké době předpokládané nestability,  pomyslný prapor ve vlastním 
zájmu určitě.  Pokud ne, máte ještě možnost se spojit se sousední ZO ČSV, kde to 
zatím trochu funguje. 

 lhostejnost včelařů – je nemoc posledních pár desítek let. Většina společnosti si přála 
tržní ekonomiku a podle vyjádření většiny těch skutečně prosperujících včelařů je 
včelařská veřejnost zkažena dotacemi a nedůslednou řídící prací ČSV. Tady máme asi 
každý odlišné zkušenosti, ani já s předešlým vyjádřením nemohu plně souhlasit. Ti 
opravdu snaživí a poctiví si určitě zaslouží mnohem větší podporu, než je ta 
současná. Ostatní by si měli veškerý "včelařský servis" draze zaplatit, ať už o něj 
stojí, či nikoli. Je na vůli každého, jak se rozhodne, jak využije nabídky. 
Včely nejsou slepice, které mohu chovat v uzavřeném prostředí na vlastním dvorku. 
Žádný včelař není nikdy dost chytrý, každá zkušenost a nová informace je dobrá. 
Snadno se může stát, že svým neodborným zásahem u vlastních včelstev mohu 
poškodit okolní včelaře. 



 Mudrlanti a vědátoři – kteří si myslí, že se už nemohou dozvědět nic nového. Jsou 
často chytřejší jak všichni ostatní, bohužel jsou však ve skutečnosti jen obětí svého 
sebevědomí. Často "objevují Ameriku", nejsou ke svým kolegům včelařům příliš 
sdílní, svoje "včelařské úspěchy" zpravidla zveličují, na pomoc začátečníkům nemají 
obvykle čas. 

 Ješitní velkovčelaři, aneb "konkurenci si podporovat nebudu" – souvisí do značné 
míry s předchozím bodem. Bohužel i takoví někde ovládli výbory základních 
organizací, nesvolávají členské schůze, udržují uměle ostatní v nevědomosti,  aby pak 
snáze oni sami vynikli nad ostatními. 

 Včelaři samozásobitelé – až na výjimky vcelku riziková skupina včelařů, chovajících do 
5 včelstev. Značné riziko správného ošetřování a léčení, začátky včelaření bez velkých 
znalostí, včelstva získali z dědictví, chytáním rojů a podobně, hospodaření podle 
rčení " Pán Bůh dal – Pán Bůh vzal". Včelstva jsou chována pouze pro nahodilý 
medný výnos. Neřešitelným problémem je zde najít matku, přidat novou, přidat 
mezistěny, udělat oddělek nebo smetenec.  

 Včelařská solidarita a vzájemná pomoc – bude zanedlouho jen vzpomínkou na její 
poslední zbytky.  

 Jen letmo jsem zde nastínil do veřejné diskuse devatero bodů, které Vám nabízím k 
úvaze. Zkuste se zařadit každý sám za sebe na tu, nebo onu stranu obětí nebo překážek v 
českém včelařství.   

 Určitě jsem nevymyslel něco nového, jen by mě zajímal také Váš názor a pohled na 
věc. Sdělte mi jej prosím a já všechny s vaším výslovným svolením zveřejním / třeba i 
anonymně / na našich internetových stránkách okresní včelařské organizace.   

 První návrh, který Vám předkládám sám za svoji osobu je rozšíření databáze 
internetových adres od všech funkcionářů i řadových včelařů, na které jsme schopni bez 
velkého úsilí posílat více včelařských informací z našeho okresu. Stačí mi poslat jméno, 
místo Vaší ZO ČSV a vaší e-mailovou adresu. 

 Fotografie z výše uvedené akce najdete na těchto webových stránkách v nabídce 
FOTOGALERIE. 

       Josef Rotbauer  v.r. 
           referent pro propagaci a osvětu OO ČSV Písek 
 
Kontakt na autora :  jo.rot@seznam.cz 


