Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 7. 3. 2019
Asi proto, aby narušil stereotyp, rozhodl se přítel předseda zahájit schůzi bez svého obligátního (až kultovního –
řeklo by se dnes) zatleskání. Přečetl pouze program a zahájil podprůměrně navštívenou schůzi. Od zahájení
k řízené diskusi uplynulo pouze rekordních 14 minut.
Léčení
K léčení pohovořil přítel Štochl, a to za kolujících formulářů obsahujících výsledky vyšetření na varroázu. Přítel
Štochl po celou dobu schůze vydával léčivo a přijímal (ve vší tichosti) objednávky.
Vosk
Přítelkyně Belušová sdělila možnost nákupu mezistěn z prověřeného vosku za cca 350,- Kč. Včelaři, kteří dávali
k výrobě mezistěn svůj vosk, jsou o průběhu transformace informováni. Lepší ale skladovat vosk než mezistěny.
Přijímání
Přijímal se nový přítel Serhiy Oliynyk. Přítel Oliynyk začal chodit na kroužek, včelaří se třemi včelstvy v Dubí a včely
má vyšetřené. Pro: všichni, zdrželi se: 0, proti: 0. Přítel Oliynyk nerozumí dobře česky, tak snad pochopil, že jsou
všichni pro a ne proti a že příště zas přijde.
Diskuse
Diskusi podnítil předseda tématem „jarní podněcování“. Z něj se řeč stočila na zootechnické lhůty a klíčové
okamžiky ve vztahu k fázím přírody. Dále již heslovitě: Na Čabárně včera léčili a bylo již hodně plodu. Nutnost
spojovat pouze zdravá včelstva. Klima se mění, Brennerovy poznatky ne. Vědět, co chci v úlu dělat, když do něj
lezu. A taky vědět, jestli je to, co tam chci dělat, vůbec potřeba. Nespokojenost s včerejší informací v televizi, že
med z města je prost pesticidů. Z informace jde totiž implicitně dovozovat, že med z krajiny pesticidy obsahuje,
přitom tomu tak není. Včela není blbá, jedovaté věci nesbírá. Nedostatek převrátit v medostatek. Číslo matky
máme číst (a nalepovat tak, aby se četlo ve směru matky). Cukr má být dražší, výnosnost řepy je malá kvůli
suchům. Bylo by zajímavé sledovat ze zápisů vztahy mezi počasím, snůškou a dalšími parametry. Zápisníky a jejich
(ne)vedení. Sháňka po relikviích s nápisem „Patent Vácha 1“ (výrobce z Brandýska).
Brigádka v Muzeu včelařství
Proběhne sanační den v muzeu někdy nejspíše v dubnu (např. 13 a 14). Přítelkyně Belušová prosí, aby se přihlásili
zájemci/dobrovolníci. Přesný den se určí až dle přihlášených včelařů a jejich možností. Když bude účast velká, lze
to stihnout za sobotu. Lepší než neděle. Velikonoční pondělí nevhodné – je svátek a přítelkyni Belušové by hrozila
nakládačka (myšleno pomlázka) od včelařů – (myšleno trubců, kteří jsou v naší ZO stále ještě v přesile).
Místo konání schůzí
Provozovatelka tento měsíc končí, tedy zřejmě i schůze v tomto sále. Existuje nabídka zasedací místnosti na
radnici, bohužel jen pro 30 lidí. Museli bychom losovat, kdo bude uvnitř a kdo na chodbě. Je také možnost zeptat
se U Meisnerů (jeden z přátel tu má přítele – snadná komunikace). Ideální je metoda přítele Uhroviče - učinit
z důležitých činitelů v okolí včelaře, pak jde všechno samo. V našem případě udělat včelaře z primátora. Přítelkyně
Vendulka roznášela pilně jako dělnice, čili servírku máme, hledá se jen prostor.
O místě konání budou včelaři spraveni zavčasu mailem nebo jiným informačním kanálem.
Zapsal přítel Jan Červený

