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Přijetí nových členů
Byli jednomyslně přijati tři noví členové: Marek Proch? – už včelaří ve Hřebči, pomáhá mu přítel
Dědič, David Štípek z Buštěhradu – z kroužku a pod patronací přítele Pláteníka a p. Ludvík – bydlí na
Doksích a dochází za přítelem Kabátem.
Léčení
Přítel Volek vzal 100 Formidolů navíc, pokud bude přesto nedostatek, vznese se dotaz k příteli
Chaloupkovi, jestli lze dotované přiobjednat. Od stolu ke stolu koloval apel z veteriny o správných
léčebných postupech. Při jejich nedodržování nebo odmítnutí hrozí citelné sankce finanční povahy.
V průběhu jara a léta lze aplikovat jen přípravky na bázi kyseliny mravenčí. Přítel Volek také svižně
přečetl seznam povolených léčiv. Přítel Štamberk nadhodil polemiku, jestli by se nemělo české
včelařství orientovat na šlechtění včel odolných varaóze. Dále byla řeč o likvidaci roztoče zahříváním
– ale asi technicky složité. Byla ale připomenuta teze přítele Veselého, že podobné šlechtění je věcí
několika desetiletí, resp. se netýká našeho života.
Vytáčení medu a jiné, zprávy od přítele Zdycha
Přítel Zdych připomněl užitečnost včelích výkluzů. Dále byla řeč o programu Český med a možnosti
stát se anonymním degustátorem, nebo naopak si nechat porovnat svůj med s cizími. Návštěva
z Anglie obdivovala metodiku ochrany před postřiky.
Diskuse
O ekonomice, návratnosti a ceně medu. Běžný včelař si nepořídí mechanizaci. Přítel Pláteník
připomněl nutnost monitoringu. V Brandýsku zavřel někdo česna a včely se udusily. Výrobce Břínek
už dělá celozasíťovaná dna. Přítel Volek upozornil na novou generaci zabezpečovací techniky –malá
zařízení a fotopasti, které fungují na baterky velmi dlouho a jsou napojená na mobilní telefon – pokud
bude rozumná cena, mohlo by to být užitečné zařízení pro včelaře. Přítel Plecitý zrekapituloval
organizační pokyny k zájezdu do Štíhlic. Přítel Zdych předeslal zájezd do Klatov k př. Kopeckému.
Přítel Petriščák s předstihem avizoval vylepšené Medové vánoce. Přítelkyně Čermáková upozornila na
dotaci 1D – do 15.9.

Zapsal přítel Jan Červený

