
                             

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
2022 

ZO ČSV,z.s. MLADOŠOVICE
28.1. 2023

                                       
ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2022

Dovolte,  abych  Vás  všechny  ještě  jednou  přivítal  na  dnešní  Výroční
členské schůzi. Scházíme se v tomto složení prakticky po roce. Dovolte, abych

zároveň  přivítal  hosty,  kteří  přijali  pozvání  na  naše  jednání.  Jsou
to__________________________________

Na úvod několik statistických údajů. K dnešnímu dni má náš spolek celkem:

                                                             

ŘÁDNÝCH ČLENŮ  28                                                 

REGISTROVANÝCH 
ČLENŮ   

4  
Emil DROBIL, Štěpán KAVAN, Tomáš WALTER, Pavel
ŠMÍD   

REGISTROVANÝ NEČLEN 1 Petr PLOJHAR 

POČET VČELAŘŮ BEZ 
VČEL

4
MVDr. Vlastimil  FILÁS. Petr MARČAN, Mgr. Jan 
PÁVEK, Probošt Ivo PROKOP 

POČET STANOVIŠŤ 29

POČET VČELSTEV 250
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JUBILEA

Karel VONDRÁK 22.1. 1958 65

Pavel PEŠEK 28.1. 1958 65

Pavel BLÁHA 10.2. 1958 65

Pavel CANDRA 1.3. 1948 75

Ing. Jan MAŠEK 4.5. 1953 70

Václav NOVÁK 31.5. 1943 80

Stanislav ŠTĚTKA 10.10. 1931 92

                              

Členové našeho spolku ve vyšších organizačních strukturách ČSV:
1. Nicole HOVORKOVÁ – členka POV ČSV České Budějovice

2. Jan ŠIMÁNEK – člen RK OO ČSV České Budějovice 

Vlastní hodnocení půjde chronologicky podle jednotlivých oblastí v 
souladu s Plánem práce na rok 2022.

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

V této oblasti jsme v hodnoceném období nerealizovali žádnou přednášku

ani kurz – na rozdíl od let předcházejících. Situace byla ovlivněna zejména v
počátečních  měsících  roku  hygienicko-epidemiologickou  situací.  Vzhledem  k

tomu, že na vzdělávací akce jsou poskytovány dotace, platí  určitá pravidla pro
jejich uznání a schválení. Přednáška musí trvat nejméně 150 minut čistého času

a musí se jí zúčastnit nejméně 15 včelařů ( s reg. Číslem) a na jejím konci musí
být přítomno nejméně 80% účastníků. 

Lze si vybrat z následujících témat.
I. NEMOCI, ŠKŮDCI A ZDRAVÍ VČELSTEV

II. VČELÍ PASTVA
III. ZOOTECHNIKA VČELSTEV
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IV. CHOV MATEK A PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE

V. ZÍSKÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VČELÍCH PRODUKTŮ
VI. RACIONALIZACE VE VČELAŘSTVÍ

Podrobnější informace co které téma obsahuje máte na samostatném listě.

ZDRAVÍ VČEL

JARO 2022
Na základě výsledků vyšetření zimní měli jsme na celém území působnosti

našeho spolku provedli jarní ošetření včelstev NÁTĚREM PLODU (M-1AER)  a
následnou  FUMIGACI  (Varidol).  Dnes  odevzdáváme  vzorky  zimní  měli  na

vyšetření  a  tedy  neznáme  výsledky.  Stále  ale  platí,  že  3  a  více  roztočů  na
včelstvo  nám  ukládá  povinnost   jarní  ošetření  provést.  Léčebné  prostředky

máme zajištěné.  Všeobecně se  doporučuje  toto  ošetření  provést  i  v  případě
menšího počtu roztočů. Je to dobré i z jiného hlediska, protože rozebráním díla

zjistíte skutečný stav včelstva a lze přijmout  odpovídající opatření. 
Ministerstvo zemědělství vydalo METODIKU KONTROLY ZDRAVÍ – 2023. Svým

obsahem je stejná jako v roce 2022. Vyšla 21.12. 2022 a je i na stránkách svazu. 

LÉTO 2022
Na rozdíl od let předcházejících, kdy byl vkládán  FORMIDOL, jsme podle

plánu do včelstev aplikovali GABON 4mg – léčebná látka FLUMETHRINUM – 4
mg. Plánován byl GABON PF-90 /léčebná látka  TAU - FLUVALINÁTUM/, ale ten

bohužel nebyl ve Výzkumném ústavu včelařském k dispozici, proto tedy GABON
4mg. Pokud jsem se díval G - PF90 není k dispozici ani v současnosti.  

Metodika práce s gabonem je celkem jednoduchá a v podstatě méně náročná
od  práce  s  formidolem.  Do  včelstva  se  diagonálně  vloží  2  proužky  na  dobu

30dnů.  Poté  se  vyjmou a  zlikvidují.  Delší  doba se nedoporučuje,  ale  někteří
zkušení včelaři je tam nechávají delší dobu 60 až 70 dní. 

PODZIM - ZIMA 
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Plán  nám ukládal  provést  trojí  ošetření  včelstev  s  tím,  že  první  ošetření  tj.

fumigace Varidolem si provádí každý včelař samostatně a další dvě ošetření -
aerosolová jsou komisionální. První dvě ošetření jsou pomocí Varidolu a třetí M-

1 AER. Je naší snahou pro třetí ošetření změnit léčebnou látku z důvodů možné
rezistence na AMITRÁZ – Varidol. 

Myslím,  že  zde  mohu  konstatovat,  že  jsme  v  průběhu  loňského  roku
dodrželi vše co nám ukládala Metodika kontroly zdraví pro rok 2022. 

KULTURA A OSVĚTA

SVĚTOVÝ DEN VČEL
Připadá  na  20.květen.  Slavíme  jej  od  roku  2016,  kdy  na  pozvání

Ministerstva  zemědělství,  lesního  hospodářství  a  potravinářství  SLOVINSKÉ
REPUBLIKY se 12.března 2016 v CELJE uskutečnilo setkání ministrů, či jejich

zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY,
FRANCIE,  MAĎARSKA,  ČERNÉ  HORY,  SLOVINSKA  a  SRBSKA  za  účelem

posouzení  možností  dalšího  rozvoje  oblasti  včelařství  a  jeho  podpory  pro
udržitelný rozvoj aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím

iniciativy „SVĚTOVÝ DEN VČEL“. 
Náš spolek nezůstal v tomto směru pozadu a v roce 2018 u příležitosti

100-tého výročí založení republiky a Světového dne včel , jsme  odhalili pamětní
desku, která bude obě tato výročí trvale připomínat. Tak se od této doby vyjma

covidových let pravidelně scházíme u tohoto památníků a pro nás včelaře tak
významný den si připomínáme. Nebylo tomu ani jinak v roce 2022. Společným

setkáním, položením kytičky a krátkým projevem předsedy spolku jsme si  tak
tento den připomenuli. Bohužel stále máme velké mezery v účasti většího počtu

včelařů a to se netýká jen zmíněné události.

MEDOVÝ DEN MLADOŠOVICE 2022 
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V loňském roce  to  bylo  už  po  14-té  –  21.srpna 2022,  kdy  se  konala  oslava

včelařovi práce. Tato číslovka nám už něco málo napovídá o jisté tradici. Dalo by
se  také  říci,  že  máme  z  organizace  celou  řadu  zkušeností.  Mnohé  můžeme

předpokládat, ale povětrnostní podmínky jsou pokaždé jiné. V loňském roce nám
řádně zapršelo a myslím, že se to projevilo i  na účasti.  Ve stručnosti se zde

pokusím připomenout průběh slavnosti.
Začátek akce byl stanoven na 9,30hodin. Od 10,00 do 10,45 hod. se uskutečnil

recitál  houslistky  Lenky  AMBROŽOVÉ  –  v  kostele  sv.  Bartoloměje.  Poté
následovala mše svatá, poděkování patronu včelařů sv. AMBROŽOVI za ochranu

a na samotný závěr byl uspořádán slavnostní oběd pro včelaře a pozvané hosty.
Podrobnější informace o průběhu dne jste se všichni mohli dočíst ve spolkovém

časopise Včelařství č. 11, str. 381. Snad ještě připomenu, že nás svoji návštěvou
poctili předseda OO ČSV České Budějovice Jozef ZIMEN, jednatelka OO Dana

OTTOVÁ, člen RV ČSV Martin PALEČEK a chovatel matek Vlastimil ZEMÁNEK.
Nechyběl, ač hendikepován spisovatel Jan LEBEDA se svými knihami. Výborně

si také vedlo pracoviště určené dětem pod patronací Nicole HOVORKOVÉ. V této
souvislosti  chci  znovu  poděkovat  všem,  kteří  se  aktivně  podíleli  na  přípravě

slavnosti  a  na  jejím  průběhu.  Zvláštní  poděkování  patří  Milušce  a  Karlovi
VONDRÁKOVI. 

AMBROZIÁNSKÉ KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY

Jubilejní – 10.ročník se uskutečnil 11.prosince. Podobně jak nám nepřálo

počasí  na  Medový  den,  ani  tentokrát  to  nijak  zvlášť  nevyšlo.  Podrobnější
zhodnocení je na našem webu. I v rámci této akce jsme zorganizovali hudební

koncert  v  kostele  sv.  Bartoloměje.  Naše  pozvání  přijali  muzikanti  uskupení
ŽESTĚDVĚSTĚ a jako vždy bylo jejich vystoupení na vysoké úrovni a díky nim

nám bylo umožněno prožít v čase adventu nevšední zážitek. Teplá medovina se
tentokrát opravdu hodila, neboť zima venku i v kostele nás trochu zmrazila. 

Nakonec lze říci, že počasí bylo chladné a nevlídné, ale Ti co přišli, byli určitě
spokojeni.  Díky  starostlivosti  Milušky  a  Karla  Vondráka,  ale  i  dalších  bylo

všechno zvládnuto bez větších problémů. 
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NÁVŠTĚVA VČELAŘŮ Z VLACHOVA BŘEZÍ A PRACHATIC V MLADOŠOVICÍCH

Tato  návštěva  se  uskutečnila  v  neděli  12.června  jako  součást  Dne

otevřených zahrad. Byla domluvena s přítelkyní Danou OTTOVOU jednatelkou
okresní  organizace  a  Marií  BERÁNKOVOU  předsedkyně  OO  Prachatice.

Prachatičtí včelaři si nejprve prohlédli zahrady v Borovanech a poté přijeli na
návštěvu k nám do Mladošovic. Jejich první zastavení se uskutečnilo u pamětní

desky připomínající 100let ČR a Světový den včel. Poté si prohlédly spolkovou
klubovnu. V prostranství před sochou sv. Ambrože si vyslechly stručnou historii

spolku a okolnosti vzniku sochy. Jejich poslední zastávkou byl apidomek na naší
zahradě, neboť o ten byl projeven zájem. Zde bylo pro ně připraveno pohoštění a

vzorky  výroby  vlastních  mezistěn.  Před  rozloučením  dostali  všichni  účastníci
malé dárky, spolkový Almanach, propisku s logem spolku a informační bulletin o

malíři Janu KOJANOVI. Myslím, že mohu říci, že to byla dobrá propagace práce
našeho spolku.

                                                      
DOTACE 1.D 2022

   
Tentokrát všichni žadatelé našeho spolku podali své žádosti v naprostém

pořádku a nikomu dotace nebyla zamítnuta. Její výše byla stanovena na 156,61
Kč na včelstvo. V průběhu dnešní schůze ji všichni obdržíte s tím, že vám budou

odečteny náklady na léčiva, které jste dostali v průběhu roku. A jak jste si mohli
přečíst ve Včelařství č.1/2023 v článku ROK 2023 BUDE PLNÝ ZMĚN dojde ke

snížení  dotace 1.D o více jak 50%. Léčiva budou jako všechno dražší i přesto, že
na ně bude poskytnuta dotace ve výši 50%. Nyní jsme je měli dotovány 30%.

Za  dané  situace  jsme  nuceni  přikročit  ke  zvýšení  příspěvku  na  léčiva  ze
současných  35Kč  na  40Kč  za  včelstvo  v  roce  2023.   Otázka  cukru  je  všem

známa. Oddělek na 5-ti rámkách 39x24 2800Kč, vyzimované včelstvo 3.800kč. 
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Viz. inzeráty ve Včelařství. Tak tohle je třeba vzít do úvahy. Budeme se muset

chovat více ekonomicky. 

                                                             

RŮZNÉ

WEBOVÉ STRÁNKY

Jsou průběžně aktualizovány a myslím, že plní svoji úlohu pro kterou byly

zavedeny. Tedy jako jeden z informačních zdrojů pro naše členy. Jsem si vědom 
toho,  že  ne  všichni  mají  možnost  je  sledovat.  Většina  ale  ano.  Dalším

informačním kanálem jsou mailové zprávy osobní kontakt a v neposlední řadě
SMS zprávy, ty snad čte každý. Od tohoto roku máme také zřízenou datovou

schránku. Je to prostředek komunikace s úřady. Datová schránka byla zřízena na
základě zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislostí s

další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

KRONIKA + FOTOKRONIKA

Máte je zde k nahlédnutí a jak Nicole HOVORKOVÁ – kronikářka, tak i
Pavel KUČERA – fotokronika  se starají dobře. Všechno to jsou vlastně paměti

spolku, jsou zde zaznamenávány zprávy a informace o našich hlavních vnitřních
událostech, ale jsou také zasazeny do kontextu  dění ve společnosti. Díky oběma

za jejich vedení. 
Na závěr mi  dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří  se podílíte  na

úspěšném chodu našeho spolku. Doufám a věřím, že tomu tak bude i nadále.
Zároveň vyzývám všechny ostatní, aby se daleko více zapojovali do naší činnosti,

už třeba tím, že se alespoň zúčastní akcí, které připravili kolegové. Děkuji Vám
za pozornost.

V Mladošovicích 28.1.2023                            

 Vypracoval: Miroslav J e l í n e k                                                


