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Maďaři
Na úvod předseda Zdych pohovořil o tom, jak přijal na svém včelařském stanovišti dvoupatrový
neoplan maďarských včelařů. Nula žihadel, spokojenost a obdiv k systému léčení ceny nevyjímaje.
Zřejmě jsme na oplátku pozváni příští rok do Maďarska. S mladšími lze celkem dobře šprechtit
anglicky.
Léčení
Přítel Volek seznámil plénum s tím, že z veteriny přišel s křížkem po funuse přípis, že by měli jarní
ošetření provést i ti, kdož měli 2 roztoče na včelstvo. Doporučil si dělat monitoring. Gabon na letošek
neobjednával, ale jde zajistit. Včelaři budou muset podepsat souhlasy s léčením a budou muset mít
na stanovišti formulář s evidencí, co za léčiva do včel dávali (lépe i neschválená léčiva). Technika po
příteli Smetanovi už je zajištěna, je otázkou, zda jí bude mít u sebe jeden správce, nebo důvěrníci
s vyšším počtem včelstev.
Přítel Plecitý
Přítel Plecitý měl samostatný blok příspěvků: Přítel Chaloupka jede do lázní a 14. a 21. nebude
v obchodě. Podařilo se přímo na schůzi dopátrat, že přítel Paďour, který už nebyl 3 týdny u včel, je
zřejmě v nemocnici. Přítel Plecitý nabídl svoz matek od chovatele Strnada, kdo mu objednávku 28.6.
nepotvrdí, tomu je prostě nepřiveze. 21.6. je vyhlášen zájezd do Krušlovického včelína, kterou
vyřezala modla západočeských včelařů přítel Macha. Po jeho smrti se postupně podařilo včelín
zrekonstruovat.
Noví členové
Byli přijati noví členové – Karel Stůj, Václav Vajgl a Tomáš Dobner.
Ostatní
Přítel Hes pohovořil o tom, jak si dělá mezistěny z vlastního vosku a nabídl tuto možnost pro ostatní
za cenu 60 Kč/Kg. Ve velkém se zatím nechystá to dělat. Kolem kvality vosku se rozpoutala čilá
diskuse, zejména kolem vaření a pěnění. Když vosk uteče, je to nemilá věc, ovšem skutečný soucit
vyvolal přítel Volek tím, že mu utekl vosk doma na kuchyňském sporáku.
Přítel Kabát pozval na den otevřených dveří své maringotky u Kladenské pískovny a přítel Šípek na
den otevřených dveří při parafinování nástavků v kotli v Buštěhradě.

Zapsal přítel Jan Červený

