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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

Vážené přítelkyně včelařky, vážení přátelé včelaři, vážení hosté, dovolte, abych
Vás  ještě  jednou  přivítal  na  našem dnešním jednání.  Každoročně  se  v  tento  čas
scházíme,  abychom se ohlédli  za uplynulým rokem a připomenuli  si  vše co jsme
dělali a také se zároveň podíváme na to, co a jak dál v naší práci. Uplynulý rok byl
rokem, kdy jsme si připomenuli 100let trvání ČR. Byla to stěžejní událost, kterou
jsme oslavili jak my včelaři – o tom podrobněji v další části této zprávy, tak i občané
celé naší republiky. Letošní rok je také pro nás vyjímečný, neboť si připomeneme  90
let trvání našeho spolku.
V současné době máme  celkem 29   řádných členů s  počtem 249   včelstev , jednoho
čestného člena a 6   členů registrovaných, kteří obhospodařují 36   včelstev. Dohromady
je tedy na našem teritoriu (Mladošovice, Petrovice, Lhota, Kojákovice,  Vlachnovice,
Libín a Spolí) celkem 285   včelstev na   37   stanovištích. Pokud jde o státní samosprávu,
spadáme pod tři Obecní úřady, konkrétně tedy OÚ Mladošovice, Jílovice a Libín. To
jsou údaje vytažené z CISu k 31.12. 2018.  Tolik k základním datům a pro konkrétní
představu o spolku jako celku. 

A nyní přikročím k vlastnímu hodnocení jednotlivých oblastí naší činnosti.
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VZDĚLÁVACÍ  ČINNOST
Jak už sám titulek napovídá postupně si připomeneme všechny akce, které jsme

v hodnoceném období realizovali. 

• Jako první jsme měli přednášku na téma „PASTVA, EKOLOGIE A     KOČOVÁNÍ
VČEL“. Ta  se  uskutečnila  v  rámci  VČS  dne  28.ledna  2018,  přednášející
přítelkyně  Dana  OTTOVÁ.  Jako  vždy  byla  velice  zajímavá  a  bohatě
dokumentovaná  a  obohacená  o  obrazový  materiál.  Tímto  ještě  jednou
přítelkyni Daně OTTOVÉ děkujeme.

• Další  v pořádí  byl  „KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE“,  který vedl přítel
Vlastimil ZEMÁNEK. Uskutečnil se na jeho včelnici v CEPU v trvání 4 hodin
a lze říci, že byl poučením nejenom pro začínající včelaře, ale i pro ty starší a
zkušenější.  Kurz byl  ze  strany přítele  ZEMÁNKA velmi dobře organizačně
připraven.  Jeho  podrobnější  vyhodnocení  bylo  zveřejněno  na  našem  webu
bezprostředně po jeho skončení. 

• A poslední  akcí  v  této  oblasti  v  loňském  roce  byla  přednáška  na  téma
„OŠETŘOVÁNÍ  VČELSTEV   BĚHEM  KALENDÁŘNÍHO  ROKU“  .  Ta  se
uskutečnila  zde  v  trvání  dvou  hodin  a  přednášejícím  byl  přítel  Vlastimil
ZEMÁNEK. Tento typ přednášky zařazujeme dá se  říci  pravidelně každým
rokem, neboť se  domníváme,  že je  to téma,  které  nás zajímá asi  nejvíce a
každý  včelařský  rok  má  svoje  specifika  a  je  dobré  o  nich  vědět  a  umět
odpovídajícím způsobem na ně reagovat při vlastní práci se včelstvy. Proto i
dnes si něco o této problematice v další části našeho rokování povíme.

Jistě  mi  dáte  za  pravdu,  že  vzdělávání  je  i  pro  nás  včelaře  důležitou  a
nezastupitelnou součástí našeho života. Proto i v letošním roce jsme do plánu práce
zařadili několik vzdělávacích akcí. Není toho   mnoho a bylo by dobré, abyste se jich
zúčastnili  v  co  největším  počtu.  Jsou  časově  naplánovány  tak,  aby  Vás  zásadně
nezdržovali od práce ve včelstvech, tedy ještě v zimním čase. Myslím, že zde mohu
prohlásit, že čas věnovaný problematice vzdělávání nebyl marný, naopak přinesl další
rozšíření našeho obzoru. Tolik tedy stručně k této problematice.  
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ZDRAVÍ VČEL

Zdraví  včel  je  zásadní  věc  pro  jejich  úspěšný  chov.  Jak  jistě  všichni  víte
otázkou zdravotního stavu včel  se  zabývají  výzkumné ústavy  včelařské  na  celém
světě.  Je to podobné jako se zdravím lidí,  je hodně  nemocí dobře vědecky pozn
aných  a  popsaných,  ale  je  ještě  mnoho  neprozkoumaného  a  ne  zcela  jasného.
Jak jsem už na začátku řekl, zdraví včel je zásadní otázka pro úspěšný chov, to tedy
znamená, že zdravotní stav je především věcí každého jednotlivého chovatele. Ten
také za něj odpovídá. Metodika ošetřování včelstev je jasná. Každým rokem vydává
státní veterinární správa pokyny jak a kdy včely ošetřovat. To je třeba vzít na vědomí
a  respektovat  to.  Jsem rád,  že  v  našem spolku  nejsou  včelaři,  kteří  zpochybňují
používání léčiv a léčení jako takové. To je zaručená cesta jak v krátké době přijít o
včely.  Připomenu  jen  ve  stručnosti  naše  opatření  v  loňském  roce.  Náš  spolek
předložil k vyšetření na varoázu celkem 27 vzorků, z toho 7 z nich bylo s více jak 3-
mi roztoči na včelstvo. To představuje 26% pozitivních vzorků. Na základě vyšetření
zimní  měli  na  varoázu  bylo  nařízeno  provést  jarní  ošetření nátěrem  plodu
prostředkem M-1AER a fumigací Varidolem celoplošně. Je pravda, že toto ošetření je
nejpracnější a i  časově nejnáročnější,  ale když takto ošetříte včelstva máte vcelku
velmi dobrý přehled jak na tom jsou, protože je musíte rozebrat a dobře prohlédnout.
Přitom můžete udělat ještě celou řadu dalších opatření k ozdravení, vyměnit plesnivé
souše,  spojit včelstva, využít náhradních matek k doplnění tam, kde nejsou apod. Jen
připomenu, že toto ošetření je potřeba udělat nejpozději  do 15.4. aby byly plochy
plodu co nejmenší. Jinak, to udělejte co nejdříve, jakmile to dovolí počasí, nejlépe v
březnu a to říkám proto, že s největší pravděpodobností budeme takto postupovat i v
letošním roce. 

Léto 2018 – jak meteorologové zkonstatovali, nejteplejší za všechny roky od
doby, kdy se provádí měření. Protože v našich podmínkách aplikujeme Formidol –
41, tedy odparné desky s kyselinou mravenčí, byl tady problém kdy ji aplikovat, když
denní teploty vysoce a trvale překračovaly 30st.C. Poznámka k aplikaci formidolu.
Dávat jej  buď na horní  loučky, nebo mezi nástavky, nikoli  do podmetů.  A pokud
mluvíme  o  jeho  uskladnění,  tak  v  místnostech  do  25st.C.  My  dnes  nevíme  jak
dopadnou  výsledky  bakteriologického  vyšetření  právě  odevzdaných  vzorků,  ale
nesprávná  aplikace  formidolu  v  létě  mohla  být  příčinou  zeslábnutí,  nebo  úhynů
včelstev a to už na podzim 2018, nebo pak se může projevit na jaře 2019. 

Podzim-zima  2018.  V tomto  období  bylo  provedeno  celkem trojí  ošetření
našich včelstev, v prvním případě fumigace Varidolem a ve dvou zbývajících aerosol,
rovněž Varidolem, nebo M-1AER. Ten, kdo měl vložené diagnostické podložky v
úlech (měli by tam být nejpozději od začátku září), dobře viděl jak roztoči padají a
kolik jich v jednotlivých včelstev je. A také jistě zaznamenal, že po druhém a třetím 
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ošetření byl počet VD znatelně nižší. To ale předpokládá, mít před každým dalším
ošetření  očištěné  podložky  a  kontrolu  spadu  provést  za  cca  24hodin  po  ošetření.
Potom  můžeme mít  celkem objektivní a nezkreslený obrázek,  jak na tom jsme s
varroázou. Ještě poznámka k aerosolovému ošetření, v roce 2018 jsme zakoupili nový
bezolejový  kompresor  POWERPLUS  pod  označením  POWX1750,  který  svými
technickými parametry vyhovuje našim požadavkům, objem nádrže 50litrů, napětí
220V,  max. tlak 10bar. Plně nafoukaný umožní ošetření až 14včelstev.  V loňském
roce byl využit na obě ošetření a jistě mi dá za pradu jak přítel Pavel KUČERA, tak
Standa KADLEC, že se plně osvědčil po všech stránkách, včetně přepravy. Jedinou
vlastní úpravu na něm provedl přítel Karel VONDRÁK a to, že vyměnil stávající
pojezdová, plastová kolečka za větší a bantamová, která umožňují lepší přesuny v
terénu.

Závěrem k problematice zdraví včel jen toliko. Zdraví včel je především věc
každého z nás. Sebelepší metodika, sebeúčinější léčiva nám včely zdravími neudělejí,
když  nebudeme přísně dbát základní hygieny a pokynů v návodech uvedených. Proto
si je před každou aplikací znova raději přečtete a jednejte podle nich.

STATISTIKA

viz. samostatná příloha

KULTURNĚ OSVĚTOVÁ ČINNOST

V roce 2018 jsme zorganizovali celkem 3 akce v tomto segmentu naší práce.
Jako prvním v pořadí a dovolím si říci nejdůležitějším počinem, byla oslava 100-tého
výročí  republiky,  kterou  jsme  ještě  spojili  s  pro  nás  včelaře  významným  dnem
Celosvětovým  dnem včel,  který připadá na 20.květen. V tento den byli vysazeny
dvě památné lípy, co by  symbol české státnosti a položen kámen s pamětní deskou
připomínající obě tyto události. Při této příležitosti bych ještě jednou  rád poděkoval
příteli  Tomáši  FRANTOVI  za  spolupráci  a  pomoc  při  realizaci  našeho  záměru.
Poděkování rovněž patří příteli Karlu VONDRÁKOVI, který má velkou zásluhu na
tom, že se  dílo podařilo uvést  v život.  Chci také poděkovat  starostovi  obce panu
Miroslavu LEŠTINOVI za finanční pomoc, kterou nám obec poskytla. Poděkování
patří všem ostatním, kteří svým dílem pomohli a také se zúčastnili slavnostního aktu,
který byl završen projevem předsedy spolku a požehnáním P. Ondřeje URBISZE. Ti z
Vás, kteří jste se nezúčastnili slavnostního aktu a dosud jste se nebyli podívat – vše
najdete na malém zeleném prostranství před mladošovickým  hřbitovem. 
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Druhou neméně významnou akcí našeho spolku byl 10.ročník MEDOVÉHO
DNE  MLADOŠOVICE.  Uskutečnil  se  v  neděli  26.srpna  2018.  Jako  ve  většině
případů ani tentokrát nám počasí příliš nepřálo, už v sobotu, kdy jsme připravovali
stany, začalo pršet a když jsme práci končili doslova lilo. Tedy žádné dobré vyhlídky
na následující slavnostní den. Ale nakonec se počasí přece jen umoudřilo a chvílemi
dokonce  vysvitlo  sluníčko.  Jako  už  tradičně  jsme  mohli  návštěvníkům nabídnout
medové  pečivo,  med,  medovinu  ale  i  ostatní  výrobky  ze  včelích  produktů.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší a pracoviště pod vedením přítelkyně Mgr.
Nikoli HOVORKOVÉ nabídlo dětem možnost manuelně pracovat – vyrobit si malé
úlky na památku. V posledních několika letech na naší slavnost zavítají hudebníci z
Českých  Budějovic  –  ŽESTĚ  DVĚSTĚ,  ale  tentokrát  pro  nemoc  a  dovolené  to
nevyšlo.  Tak snad příště  to  bude lepší.  Pevnou součástí  naší  oslavy je  mše  svatá
konaná v kostelem sv. Bartoloměje. Náš spolkový prapor zde byl také po celou dobu
jejího trvání  vystaven. Loňská byla vyjímečná tím, že zde byl jak P. Ondřej URBISZ
tak i jáhen pan ing. POLÁČEK. Po skončení mše svaté byl za doprovodu pana faráře
a jeho doprovodu  prapor přenesen před OÚ k soše našeho patrona sv. AMBROŽE.
Tady předseda spolku přednesl krátký slavnostní projev ve kterém  zmínil význam
včel a práce včelaře pro společnost. Také poděkoval sv. Ambroži za ochranu včel a
včelařů.  Celý  slavnostní  akt  završil  P.  Ondřej  URBISZ  svým  požehnáním.  Poté
následoval  slavnostní  oběd  v  místní  hospodě.  Připravil  jej  pro  nás  přítel  Štěpán
HANZAL. A zde musím také konstatovat a postěžovat si na poměrně malou účast
včelařů  spolku.  Takovouto  společenskou  akci  bychom  měli  chápat  jako  dobrou
příležitost k setkání s přáteli, známými, pohovořit o tom co se nám povedlo, nebo
také o problémech, které nás trápí a o včelaření jako takovém. Tak jen doufám a
věřím, že jste slyšeli co jsem říkal a příště to může být lepší. Patří se poděkovat všem,
kteří přinesli medové pečivo k prodeji, také všem těm, kteří organizačně zajistili, že
se  vůbec  Medový  den  uskutečnil,  především  příteli  Pavlu  KUČEROVI,  Karlu
VONDRÁKOVI,  Milušce  PERNICKÉ,  Nikole  HOVORKOVÉ,  Štěpánu
HANZALOVI.

No  a  třetí  společenskou  akcí  byl  8.ročník  AMBROZIÁNSKÉHO
KOŠTOVÁNÍ  MEDOVINY.  Nemohu  jinak  než  opět  zmínit  počasí,  které  opět
prověřilo naší nervovou odolnost. Ráno 9.prosince doslova lilo a foukal nepříjemný
vítr.  Na pořadu dne stála tedy kardinální otázka: může v takovémto nečase vůbec
někdo přijít, má to význam tady ve vodě něco vybalovat a připravovat? No nakonec
odpověď na  tuto  otázku  za  nás  vyřešilo  pošasí  samo,  tak  jak  šel  čas   počasí  se
zlepšovalo a na samotný začátek už nepršelo. A jak kdosi v davu konstatoval. On Vás
má  ten  Váš  patron  přece  jenom rád,  ale  musí  Vás  podrobovat  zkoušce  pevnosti
Vašeho  odhodlání.  Na  tom  bude  asi  něco  pravdy.  Tentokrát  muzikanti
ŽESTĚDVĚSTĚ byli  kompletní  a  v  čase  od 10hodin  do začátku mše  svaté  nám
zpříjemňovali čas hudbou. Koledy se nesly z návsi do celé vesnice, čas adventu tu
prostě  byl.  Na  potlačení  zimy  tady  zase  byla  teplá  medovina  a  něco  málo  k
zakousnutí. Přítel spisovatel Jan LEBEDA přivezl s sebou svou novou knihu 
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LEPORELO, které si bylo možno zakoupit a určitě se jako vánoční dárek mnohým
hodilo. Myslím, že jak celá akce nelehce začínala, tak její průběh byl podle našich
představ. Poděkování za pomoc při organizaci patří především Milušce, která napekla
a připravila občerstvení a svoji namalou měrou se podílela na jejím zdárném chodu.
V  časopise  Včelařství  č.12/2018  byl  také  otištěn  článek  o  naší  akci.  Při  této
příležitosti  chci  dále  poděkovat  příteli  Karlu  VONDRÁKOVI,  Stanislavu
KADLECOVI, Katce DVOŘÁKOVÉ  za nezištnou pomoc. 

V roce 2018 oslavila naše sousední borovanská organizace 100let svého trvání.
Borovanští  včelaři  zorganizovali  při  této  příležitosti   výstavu  v  historických
prostorách zámku. Někteří z nás ji také navštívili a můžeme říci, že byla velice pěkná.
Slavností schůze se za náš spolek zúčastnil přítel Pavel KUČERA. 

DOTACE 1.D – 2018

Pro rok 2018 byla výše dotace 1.D stanovena na částku 149Kč/včelstvo.  V
loňském roce  to  bylo  156Kč/včelstvo.  Náš  spolek  žádal  o  dotaci  na  celkem 248
včelstvev.  Na spolkový účet  jsme obdrželi  částku 36.952Kč.  Ta  byla  v  plné  výši
vyplacena žadatelům, samozřejmě po odečtení všech nákladů, které byly v průběhu
roku 2018 vynaloženy. Pro potřeby svazu byla odeslána částka 9.240,80Kč. 

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLKU

Jsou nepřetržitě vedeny od 5.10. 2009,  v letošním roce to tedy bude již 10let.
Vzpomenu také na jejich zakladatele dr. Vladimíra PÁVKA. V současné době se o ně
stará  přítel  Martin PETERKA ve spolupráci  se  mnou.  V letošním roce jsme také
přikročili ke změně poskytovatele webových stránek. Nově je to společnost Wedos.
Ke změně jsme přikročili ze dvou důvodů, za prvé původní poskytovatel Banán s.r.o.
neustále  zvyšoval  poplatky  za  služby  a  za  druhé  pracovní  prostředí  nebylo  nijak
komfortní.  Společnost  Wedos je  znatelně levnější  a  práce v jeho prostředí  daleko
jednodušší.   Není  to  tak snadné přejít  od jednoho poskytovatele  ke druhému bez
ztráty pomyslné kytičky,  ale díky tomu, že mezi sebou máme Martina PETERKU,
který všechna důležitá data včas zazálohoval,  mohli  jsme prakticky bez problémů
pokračovat  v  práci.  Martinovi  patří  náš  dík.  Ještě  chci  dodat,  že  budeme  dále
pokračovat  na  jejich  vylepšování  tak,  aby  byly  co  nejpřívětivější  na  práci  i  pro
návštěvníky.
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SPOLKOVÁ KRONIKA

Spolková kronika patří k základním atributům každého spolku. Připomenu jen,
že naším  prvním kronikářem byl přítel Jiří MELICHAR. Vzhledem k tomu, že je už
v  pokročilejším  věku,  předal  pověstné  žezlo  v  našem případě  spíše  pero  svému
pokračovateli – pokračovatelce, přítelkyni Nikole HOVORKOVÉ. A dnes je tomu už 
rok, kdy Nikola naši kroniku vede a jak se sami můžete přesvědčit, vede si velmi
dobře. Za to jí patří také náš dík. Samozřejmě nedílnou součástí je její obrazová část,
kterou obstarává přítel Pavel KUČERA a nutno říci, že i on se stará vzorně. I jemu
děkujeme za odvedenou práci. 

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ SAMOSPRÁVOU

Jak už jsem na samotném začátku této zprávy uvedl, námi obhospodařované
teritorium, spadá pod tři obecní úřady. Mladošovice, Libín a Spolí. Myslím, že zde
mohu  bez  nadsázky  prohlásit,  že  spolupráce  s  nimi  je  na  velmi  dobré  úrovni  a
nemohu jinak než jim poděkovat a vyslovuji přání, aby tomu tak bylo i nadále. Při
této  příležitosti  chci  také  poděkovat  farnímu úřadu  Mladošovice,  jmenovitě  panu
faráři P. Ondřeji URBISZOVI za hezký vztah k nám včelařům a za všechny služby,
které pro nás vykonává. 

Poděkování také patří Okresnímu výboru v Českých Budějovicích se kterým
jsme v úzkém kontaktu a pokud máme nějaké požadavky, vždy je nám nápomocen.

Vzpomenu zde také i zahraniční kontakty se slovinskými včelaři. V posledních
cca pěti letech jsme je každoročně  navštívili a snažili se poznat   jak oni včelaří,
jakým způsobem využívají včely pro apiterapii. Mimochodem v tomto směru značně
zaostáváme, i když se v posledních několika letech situace zlepšuje. Kdo by chtěl
vidět jak se celkem jednoduše dá taková apiterapie aplikovat v praxi, může se na mně
obrátit, rádi mu s Miluškou ukážeme náš funkční apidomek. Včely jsou zcela jistě
alternativou  ke  klasické  medicíně.  Jen  krátká  poznámka  včelu,  kterou   v  našich
podmínkách chováme, tzv. KRAŇKU, tak její pravlast je právě SLOVINSKO, kde
jednou z oblastí jen Kraňsko. 

Co říci závěrem. Ve své zprávě jsem se snažil postihnout hlavní oblasti naší
práce. Poukázat na  klady i nedostatky. A že je co zlepšovat, o tom se nemusíme
přesvědčovat. Slyšeli jste co vše bylo v loňském roce podniknuto a realizováno. Pro
letošní rok máme podobné cíle. Chtěl bych Vás všechny vyzvat, aby každý podle 
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svých schopností a možností přispěl ke společnému dílu. Jen tak dosáhneme dobrých
výsledků. V tom máme největší rezervy. 

Za dobrou práci v roce 2018 chci jmenovitě poděkovat, především Milušce, Pavlu
KUČEROVI,  Karlu  VONDRÁKOVI,  Stanislavu  KADLECOVI,  Honzovi
PÁVKOVI,  Nikole  HOVORKOVÉ, Pavlu  CANDROVI,  Jarušce  GROSSEROVÉ,
Martinu  PETERKOVI,  Janu  ŠIMÁNKOVI,  Pavlu  PEŠKOVI,  Štěpánu
HANZALOVI.

Ještě jednou děkuji starostům obcí Mladošovice panu Miroslavu LEŠTINOVI,
Libína panu Josefu JÁCHYMOVI, a Jílovic ing. Jiřímu VICÁNY. 

Zvláště  děkuji  panu  Františku  RAMBOUSKOVI  za  sponzorský  dar  a  za
příkladnou spolupráci v problematice ošetřování plodin.

Naše  poděkování  také  patří  P.  Ondřeji  URBISZOVI  za  jeho  zájem  o  nás
včelaře a za služby, které pro nás vykonává. 

Na úplný závěr my dovolte popřát Vám, vašim rodinám jen vše dobré v roce 2019 na
jehož prahu stojíme. Přeji pevné zdraví Vám i Vašim včelám. Mějte radost a potěšení

při práci s nimi.

Děkuji Vám za pozornost

V Mladošovicích 26.ledna 2019                                                     Miroslav J e l í n e k
 předseda


