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Bavorský včelařský den
Předseda přítel Zdych pohovořil o tom, kterak se s přítelem Pláteníkem na misi do německého
Straubingu bez patřičné jazykové výbavy vydali. Když už vše nasvědčovalo, že místo včelařské výstavy
dorazili na bavorskou psí výstavu, ukázalo se, že výstava je v bočním pavilonu výstaviště. Zajímavé
exponáty s ryzí německou dokonalostí technicky zpracované. Důraz na léčení. Langstroth a Dadant,
tenkostěnnost a Hoffmanovy rámky. Při defilé nejkrásnějších včelařek stihl ve velkém stresu vyndat
přítel Zdych fotoaparát až když zacházela bronzová. Jinak pozoruhodné některé výrobky a
pozoruhodná včelí mezera bořící všechny dosavadní jistoty o včelí mezeře. Pivo stálo za nic.
Seminář v hotelu Legie 14.9.
Byla zde členka z Kolče – Koleč se snad vzmáhá. Včelář má nárok na dotaci na zazimované včelstvo
bez ohledu na to jak dlouho toto včelstvo pak v zimě žije. Funkcionáři mají právo na kontrolu počtu
včelstev. Apiguard mezi uznanými léčivy. Vše na internetu. Zvýší se dotace na chov matek. U moru
včelího plodu se pálí vše, jen je-li u víc než 15-20% včelstev. Na akci Bez medu to nejde už svaz nedá
peníze. Peníze pro spolky na PC svazem zamítnuty.
Léčení
Přítel Volek držíce se zásady „opakování je matka moudrosti“ shrnul principy pro podzimní léčení: 10
stupňů Celsia, přípravek MP10. Dotované Formidoly objednat do 31.3. 1. Léčení po 10.10., druhé po
1.11., mezi nimi alespoň 10 dnů.
Pozvánka na přednášku přítele Cimaly
Přítel Plecitý zopakoval to co už minule říkal o přednášce př. Cimaly. Koloval formulář kde se členové
přihlašovali. Kapacita 100 míst.
Diskuse
Přítelkyně Čermáková si postěžovala na špatné placení příspěvků a na nevyplňování evidence a
dotace D1, zároveň si byla vědoma, že ti, kdo se takto prohřešují zpravidla na schůze nechodí. Přítel
Petriščák navrhoval, aby se úkony prohodily a aby zaplacení příspěvku podmiňovalo žádání o dotaci.
Vznikla debata, zda práce navíc není nakonec lepší než současná práce navíc.

Zapsal přítel Jan Červený

