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Výsledky vyšetření
Hojně navštívená schůze se nesla ve znamení zdravotní tematiky. Přítel Linhart nechal kolovat výsledky na
vyšetření měli a pogratuloval, že se někteří včelaři stali chovateli roztočů. Každý má zvážit dobrovolný nátěr plodu,
léčivo je. Na konci schůze ale přítel Volek upozornil, že ještě může přijít z veteriny nařízení, že musí nátěr plodu
dělat plošně všichni. Do sálu byl vypuštěn objednací formulář pro léčivo i s tužkou, kterou př. Linhart uzmul synovi.
Co se odebere, musí se do konce roku spotřebovat (ZO nesmí přechovávat zásoby do dalšího roku). Přítel Linhart
doporučil odvíčkovat před fumigací trubčí buňky.
Přítelkyně Belušová k léčení
Dle přítelkyně Belušové nutno vzorky na Hrr na mor odevzdat do konce týdne. Chce-li někdo vlastní protokol, tak
si ho musí zařídit skrze Hrr-stránky. Následně přítelkyně Belušová měla dlouhý, ale poučný monolog k léčení a
zdravotní situaci, který vycházel z metodiky a pozorování a přednášky MVDr. Zdeňka Klímy. Podala také výčet
nejběžnějších virů, které decimují včelstva. Klíčová slova: Roztoč, monitoring, smyv, bezplodový stav, péče, zabavit
včely, trubčí past, -set vajíček denně, kvalita matky, recepty na nástavky.cz, sublimace a kyselina šťavelová. Na tu
pozor, mít ochranné pomůcky. Poláci si stěžují, že je jim po léčení kyselinou šťavelovou měsíc špatně, jak přítel
Volek trefně poznamenal, nám je špatně po Varidolu jen týden.
Knižní okénko
Přítel Pláteník ve svém vstupu doporučil knihy Myslet jako včela a Včelařit jako včela coby dobrý materiál
k narušení stereotypů.
Přijímání
Přijímal se nový člen, pan Olexander Gajdar. Má jedno včelstvo v Libušíně a je znám z kroužku. Všichni pro, nikdo
proti, 2 se zdrželi hlasování. Přítel předseda novému příteli (z Ukrajiny) pogratuloval a vyzval ho, aby nás neváhal
obohatit případnými včelařskými podněty z jeho rodné země.
Diskuse
Diskuse u několika stolů najednou a v sále to hučelo jako v úle. V této fázi už začali odcházet první členové, snad i
proto pokračoval přítel předseda spíše heslovitě:
Možnost prezentace na Dni země 25.4. Pokud se nikdo nepřihlásí, bude muset representovat naší ZO svými
znalostmi přítel předseda osobně. Do příště si rozmyslet, kdo by nabídl oddělky ostatním (oddělková burza).
Kolovala anonce na výtvarnou soutěž. Rýsuje se možnost dotace na obnovu stavu včelstev, přítel předseda se ale
obává, že to může snahy o přežití vlastních včelstev u některých včelařů relativizovat.
Přítel Linhart tlumočil dojmy ze setkání v Nasavrkách. Panovala zde (přítelem Linhartem blíže neurčená)
nespokojenost s ČSV a rovněž nespokojenost s přípravkem Gabon Flum (hraničící s rozčarováním).
Pozornost včelařů nastartovala až paní servírka. Hlučně upadnuvší a zázračně nerozbitá sklenice dala vzpomenout
na soudruhy z NDR, kteří v tomto případě chybu neudělali (a to se jednalo o sklo).
Zapsal přítel Jan Červený

