Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 4. 2018
Navzdory krásnému počasí bylo plno. Přítel zapisovatel měl zpoždění, proto první bod ví pouze z doslechu.
Léčení
Přítel Linhart informoval přítomné o novém přípravku na ošetřování včelstev VarroMed. Byla potvrzena ohniska
MVP v Kamenných Žehrovicích. Přítel Štochl zhodnotil léčení tak, že i po jarním nátěru plodu nelze považovat
varroázu za potlačenou. Poděkoval důvěrníkům za součinnost. Je k dispozici, omlouvá se, kdyby nebral telefon,
pišme mu sms a on se ozve.
Petice proti zveřejnění dat
Petici proti zveřejňování údajů o včelařích dolétla z Liberecké organizace prostřednictvím přítelkyně Belušové až
k Fridrichům, kde oběhla všechny stoly a včelaři k ní dle svého uvážení a průvodního textu připojili své autogramy.
Přítel Plecitý a jeho svědectví z RV
Přítel Plecitý, protože nechtěl k auditoriu mluvit až do večera, seznámil včelaře jen ve stručnosti s tématy, která
byla frekventována během dvoudenního jednání republikového výboru. Hlavní roli hrálo opět Včelpo coby
nevyčerpatelná studnice špatných zpráv a nesrovnalostí a frustrace svazu. Zkráceně řečeno, pokud se Včelpa (po
prostudování všech dokladů) neujme přítel Vydra, bude míti podobnou příležitost druhý zájemce přítel Šmíd a
pokud ani on neprojeví zájem, dá RV Včelpo do insolvence. Zmíněn byl také vyhraný soudní spor přítele Cafourka
se svazem.
Hrr na akci „Hrr na mor“
Dle přítele Volka bude otázkou, spokojí-li se SVS s vyšetřeními v rámci Hrr na mor a bude tedy vyšetření požadovat
jen u těch včelařů, kteří se tohoto tažení nezúčastnili, nebo nikoliv. Akce dál běží. U některých stanovišť již je
rozhodnuto o žehu, nová podezření se stále objevují. Ochranné pásmo 3 km od ohniska MVP zasáhne například i
Rozdělov, celý to katastrální revír. Dále se přítel Volek svěřil s tím, že při přípravě akce Hrr na mor nebylo asi
možné domyslet všechny věci. Již nyní má x postřehů, co mohlo být nastaveno šikovněji. To je však při prvokonání
akce tohoto rozsahu přirozené. S akcí je spojené velké papírování. Přítelkyně Belušová nabídla pomoc
hromadného vyřízení těm včelařům, kteří chtěli protokol o vyšetření na MVP a nedostali ho.
Přednáška
Přítel předseda uvedl přednášku přítele Plecitého na téma chov matek. Tato disciplína je - jak známo - třešnička
na dortu včelařského počínání. Přítel Plecitý vztyčil na židle flipchart s mřížkou. Chvilku to vypadalo, že chce hrát
s předsedou před všemi velké piškvorky, ale pak se ukázalo, že jde o tabulka vývojových stádií včelích kast a začala
přednáška. Příteli Plecitému se podařilo udržet pozornost včelařů již svým osobitým přednesem.
Diskuze
Jako obvykle se s hlavními příspěvky do diskuze přihlásila přítelkyně Belušová, a to s opakovanou žádostí o
zapojení členů ZO do přípravy, vlastní realizace či sponzorství soutěže včelařské mládeže Zlatá včela, kterou letos
12.5. pořádáme společně s NSEV Kladno.
K dispozici jsou stále mezistěny z vlastního vosku kladenských včelařů vyrobené ekologicky šetrným způsobem u
certifikované spol. AnnKas. K dostání u přítele Jindry Linharta.

Zapsal přítel Jan Červený

