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1. Výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice 

V sobotu 23. února 2013 
se koná od 8.30 hod. v přednáškové aule Střední průmyslové školy stavební (boční vchod 

z Klavíkovy ulice) 

výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice. 

Prezentace členů od 8.00 do 8.30 hod. 

Na programu bude zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření ZO ČSV, zpráva zdravotního 

referenta o současném zdravotním stavu včelstev v obvodu ZO, zpráva revizní komise. Na závěr se 

uskuteční přednáška Ing. Václava Kříže. 

2. Sběr měli k vyšetření na varroázu 

Výbor ZO ČSV oznamuje, že nejpozději do úterý 5. února 2013 musí všichni včelaři předat 

svému důvěrníkovi směsné vzorky měli od skutečného stavu včelstev k vyšetření na varroázu. 

Měl má obsahovat spad za posledních 30 dnů a musí být čistá, tj. bez mrtvolek a nečistot, 

v kelímku přikrytém prodyšnou tkaninou a na boku označeném jménem, adresou, registračním 

číslem chovatele, registračním číslem stanoviště, aktuálním počtem včelstev. Důvěrníci předají 

vzorky měli včetně záznamů zdravotnímu referentovi na schůzi výboru ZO ČSV dne 7. 2. 

2013.  

3. Krajská dotace začínajícím včelařům 

Jihočeský kraj jako každoročně podporuje také letos začínající včelaře. Podrobnosti najdete na 

webu krajského úřadu http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS, 

opatření 2.I.B. Výbor ZO uspořádá pro začínající včelaře krátké informativní setkání, na němž 

př. Ing. Václav Kříž seznámí se způsobem zpracování žádosti programem Filler a způsobem 

obojího podání, elektronicky i písemně. Termín předání žádosti je 31. 1. 2012 14:00 hod. na 

KÚ JčK. Program Filler je free a bude k dispozici na flash paměť účastníků. Setkání se 

uskuteční v pondělí, dne 21. 1. 2012 v 17 hod. v restauraci hotelu Royal na Pražské ulici, proti 

kasárnám.   

4. Setkávání v roce 2013 

I v letošním roce budou zajišťována pravidelná páteční setkávání včelařů a zájemců o včelaření. 

První setkání se uskuteční již 19. dubna 2013. Začátek setkání bude vždy od 16:00 h na 

včelařské základně Plavská 1 (u Jižní zastávky ČD). Květnové pátky budou také věnovány 

tradičním chovatelským dnům s kurzem chovu včelích matek a možností získání kvalitního 

chovného materiálu. Podrobnější informace budou včas uveřejněny na našich webových 

stránkách http://www.vcelar.info/. 

5. Výbor ZO upozorňuje včelaře na nová pravidla ohledně přesunů včelstev 

Vyhláška č. 327/2004 byla nahrazena novou vyhláškou č. 327/2012 Sb., Vyhláška o ochraně 

včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na 

ochranu rostlin, jejíž znění najdou zájemci např. na webu http://www.zakonyprolidi.cz/. 

Pokud plánujete přesun nebo prodej včelstev a budete potřebovat vyšetření na mor včelího 

plodu, je možné jej provést na požádání ze vzorku určeného k vyšetření na přítomnost Varroa 

destructor. Cenu vyšetření hradí žadatel. 
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