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Všem členům ZO Doksy,
Členům výboru, KRK a důvěrníkům
č.j. 11/2007
V Praze dne 20.února 2007
Věc: Pozvánka na přednášku pro všechny členy organizace a pozvánka na výborovou schůzi pro členy
výboru ZO Doksy, důvěrníky a členy KRK na výborovou schůzi

Vážení přátelé, oznamujeme Vám, že v pátek dne 13. dubna 2007 od 17. hod v budově bývalého
Svazarmu v Dubé pořádá naše organizace přednášku na téma „Nové směry ve včelaření“,
jejímž přednášejícím bude přítel Tomeš. Na závěr přednášky bude probíhat diskuze a povídání o
chovu matek, výměna zkušeností s loňskou akcí přidávání matek do včelstev.
Podle loňské zkušenosti, kdy se přednáška př. Tomeše setkala s velkým ohlasem našich členů,
předpokládáme, že i tato přednáška bude přínosem pro vědomosti našich včelařů. Na přednášku jsou zváni i
přátelé včelaři z jiných ZO, sami je můžete také pozvat, i zájemci o včelaření o kterých víte, že je včelaření
zajímá a mohli by se případně stát našimi členy. Přednáška se bude konat v pátek v podvečer, aby se mohli
účastnit i „přespolní“ (jistě stihnou dojet i z Prahy po práci) a aby Vám čas nezabíral víkend, který budete
jistě věnovat včelstvům.
Protože pozvání zasíláme v časovém předstihu nezapomeňte si ji zaznamenat do kalendáře, bylo by škoda se
neúčastnit.
Dále pro všechny členy: Tak jako loni, požádali jsme pro naši ZO Město Doksy o finanční příspěvek. Byl by
(pokud peníze dostaneme) opět na projekt“ Matky II- nákup matek pro členy ZO ČSV Doksy“. Protodůležité: Kdo budete mít o matku (v případě možnosti o více matek) zájem, odešlete svůj požadavek na
adresu našeho člena – př. Bedřicha Vrabce, Jiráskova 923, 295 01 Mnichovo Hradiště, který se nabídl
pro letošek nákup matek zajistit, a to nejpozději do 15. března 2007. Na později došlé požadavky nebude
brán zřetel. Počet nakoupených matek závisí jednak na počtu zájemců, jednak na ceně matek. Podle loňské
zkušenosti se bude moci nakoupit max. 54 matek. Zásadou bude proto přidělení 1 matky na včelaře, teprve
podle počtu zájemců bude možné pro včelaře přidělit případně 2 nebo 3 matky (záleží také na počtu včelstev
včelaře). Prosíme, objednávejte každý jen pro sebe, nikoliv za jiného včelaře.
Protože byla letošní zima teplá a jak jste si jistě všimli, včelky létaly již v lednu. Současně vynášely i měl a
s mělí i spadlé varroa. Proto se dá předpokládat, že výsledky vyšetření spadu měli nebudou objektivní.Navíc
včely plodovaly a plodovaly a to je pro varroa splnění jejich snů.Doporučuje se tedy ještě před mednou
sezónou vložit do úlů formidolové desky. Cena na desky je dotovaná ... 1 ks desky je za 6,- Kč ... balení je
po 2 ks (doufám, že se nemýlím) a budou k dostání buď na výborové schůzi 31. března nebo na přednášce
13.4. Formidolové desky jsou šetrné léčení proti varroáze i proti vápenatění včelího plodu – tak využijte
možnosti ošetření včelstev včas a na nic nečekat.
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Pozvánka na výborovou schůzi:
Výsledky vyšetření měli budou známy nejpozději na výborové schůzi v sobotu 31.3.od 8.30 hod v bud.
Býv. Svazarmu v Dubé. Zde bude také dojednáno případné přeléčení včelstev s vyšším spadem. Program
schůze:
1. informace za období od posl. Schůze
2. došlá a odešlá pošta
3. informace z OV a ČSV
4. výsl. spadu měli a opatření
5. příprava na sezónu a k přednášce
6. formidolové desky
Protože se musí hlásit stavy vyzimovaných včelstev k 1.5.2007, nezapomeňte počty svých včelstev nahlásit
svým důvěrníkům a vy, důvěrníci do 5.5.2007 jednatelce.
Všechny členy zdraví, a na viděnou na přednášce nebo na výborové schůzi se za výbor ZO Doksy těší
ing. Marcela Sadilová, jednatelka ZO Doksy
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