Zápis z členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 5.3.2014

Schůze začala se zpožděním a smutnou zprávou o tom, že nás opustil přítel Smetana, za kterého jsme
drželi minutu ticha. Následně se rozběhla schůze v připravených bodech:
Léčení
Přítel Volek připomněl poslední možnost přiobjednat Formidol a poslal formulář. Dále seznámil
plénum s negativními výsledky na mor včelího plodu a dále přečetl spady jednotlivých včelařů. 7
včelařů bude muset z důvodu vyššího počtu roztočů přikročit k jarnímu přeléčení. Apeloval na
správné zabalení vzorků. Krabičky jsou nevhodné a musel z nich mnoho vzorků přesypávat do
kelímků od jogurtů, měl tedy abnormální spotřebu jogurtů. Jarní ošetření se má sice provést do 15.
dubna, ale neotálet, včely plodují dříve.
Různé
Přítel Linhart pohovořil o tradičních i nových léčebných přípravcích. Diskuse se pak zvrtla na časté
téma – likvidaci roztočů zahříváním úlu, dnes konkrétně pomocí speciálního víka úlu.
Přítel Plecitý tlumočil názor pana Krupky, který doporučuje přeléčení i u včelařů, kteří měli 2-3
roztočen na včelstvo, bylo jich poměrně hodně, zvláště v ostatních devíti ZO.
Přítelkyně Čermáková sdělila, že některým začínajícím včelařům může nechodit časopis včelařství,
svaz o tom ví a omlouvá se, mají se nahlásit.
Přítel Pláteník apeloval na správné léčení a nabádal včelaře, kteří mají opakovaně vyšší spad, aby
hledali, kde dělají chybu.
Přítel Volek si postěžoval na farmáře Josefa Krále z Libušína, který říkal, že léčí ve Slaném a nakonec
se ukázalo, že to tak není. Neví se, jak to s ním je.
Dále byla řeč o možnosti mít za člena právnickou, kolektivní osobu (1 zájemce, který chce včelařit
jako s.r.o., nově farář pravoslavné církve ale vlastně i včelařský kroužek). Zdá se, že to jde, otázka je,
zda to chceme.
Přítel Kabát rozpoutal svým příspěvkem o melicitózním medu sérii proslovů o melicitózním medu
z nichž nejdelší byla dramatická příhoda přítele Plecitého o lesních mravencích.
Na kritickou připomínku ke stavu internetových stránek reagoval přítel Pafel tím, že po jakýchsi
zkouškách cca za 14 dní se začne stránkám věnovat.
Během celé schůze se řeč stále stáčela na zesnulého přítele Smetanu, zejména s ohledem na potřebu
jeho nahrazení v péči o agregát, který bude zřejmě muset dočasně zastat výzkumný ústav. Funkci
v okresním výboru převzala Bc. M. Dragounová. Ohledně agregátu vlastního bude potřeba prodělat
dědické řízení na což se stále objevovaly nové a nové názory až expertízy.
Zapsal přítel Jan Červený

