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V současnosti se nám včelstva slibně rozběhla, aspoň tedy těm, kteří nic při přípravě včelstev na zimu nic 

nezanedbali. Dnes již nestačí hlídat zdravotní stav vlastních včelstev, ale je třeba sledovat, co se děje v okolí. 

Pokud okolní včelaři nebudou provádět léčebné zásahy ve stejnou dobu, naše léčba bude mít poloviční 

úspěch. Bohužel je to skutečnost, proto je třeba mít přehled co se děje v okolí, abychom měli jistotu, že 

nedojde k reinvazi roztočů z okolí. V současné době musíme přes své důvěrníky objednat léčiva, 

nenechávejte to na poslední chvíli. Organické kyseliny máme, Apiguard a Thymovar je také pro ty, kteří si 

ho objednali na členské schůzi. Prosím zájemce, aby si léčiva odebrali, pak budu další objednávat 20. května 

2022 podle zájmu, tedy podle objednávek důvěrníků. Stejně jako vloni máte možnost objednat si matky. 

Možnosti připomínáme níže. Na minulé členské schůzi měli členové naší ZO možnost si objednat kromě 

triček s logem našeho spolku a loga ČSV také  tento hořák TYPHOON, který spolehlivě během okamžiku  

zapálí kuřák. Je dost velký na to, aby ho včelař nemusel hledat, když mu kuřák právě nehoří a včely se 

nechovají přátelsky. Další využití je při desinfekci úlu a použitých rámků. Ožehnutím plamenem dřevěné 

části a rámky zbavíme choroboplodných zárodků. Je to v mnoha případech neocenitelná pomůcka. Také se 

dá využít při očištění nástavku od propolisu, někdy je problém usadit rámek do drážky. Po nahřátí drážky ji 

lehce rozpěrákem očistíme.  

Dále byla nabídnuta možnost  zajištění plastových beden s víkem na rámky. 

Výborná věc, zejména v době slídění velmi usnadní práci ve včelách. vcelirajvika.cz  V naší ZO je jich mezi 

členy již přes 30 ks, takže jsou s nimi 

zkušenosti.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                               



Dále máte   m možnost si objednat tuto pomůcku ke značení matek. S tímto 

pomocníkem označí matku každý začátečník.  Také odměrný válec 100 ml k přesnému odměření kyseliny 

mravenčí do včelstva. Bohužel, někteří  se neozvali, je to jejich škoda. Co jiného k tomu dodat. Nikoho 

nebudeme vodit za ručičku, každý se musí projevit sám. Pomáháme tomu, kdo o naši pomoc stojí!  To je 

naše filozofie, protože příležitost dáváme všem. Zamyslete se nad tím. Připomínáme, že v červenci se při 

příležitosti chvalčovských hodů zúčastníme se svou trochou do mlýna tradiční a úspěšné  výstavy 

zahrádkářů. Nabízíme tímto  možnost našim členům zúčastnit se předvedením svých věcí, nebo prodejem 

svých produktů. Pro ty, kdo chtějí včelstva letos na jaře jsme zajistili  u prověřeného chovatele 10 včelstev 

na 11 rámcích 39x24 za velmi dobrou cenu 4000kč. Od  června jsme schopni zajistit matky, matečníky a 

oddělky. Také jsme schopni zajistit mezistěny od  ověřeného výrobce. Prostě výbor tady není od toho, aby 

schůzoval nebo něco nařizoval, ale je tu proto, aby těm aktivním zajistil servis a ty pasivní zaktivizoval a také 

aby vytvořil takovou atmosféru, abychom se rádi a dobrovolně setkávali k našemu prospěchu a zejména 

k prospěchu našich včel. Zkrátka aby naše setkávání bylo pro vás přínosem a zdrojem nových informací. O 

to se výbor snaží a pokud můžeme hodnotit minulou členskou schůzi, tak se mu to podařilo. Každý z vás 

dostal okresní zpravodaj, nicméně pár věcí z něj připomínáme, protože stojí za připomenutí.   

       Připomenutí z okresního Zpravodaje 3/2022: 

Na webu ZL kraje si můžeme přečíst VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ KRAJE O POSKYTNUTÍ    

PROGRAMOVÉ DOTACE. Bylo rozděleno  1 483 800,00 Kč a dotaci do výše 12 000 dostalo 128 

včelařů ZL kraje, kteří si o dotaci požádali a splnili daná kritéria. Přestože jsme na různých místech 

upozorňovali na možnost podat si žádost, většina včelařů našeho okresu tuto příležitost nevyužila. 

Je to škoda. Vypadá to, že 12 000 Kč většině včelařů nestojí za námahu si něco nového pořídit.  

Také jsou stále případy, kdy se mne včelaři ptají, zda budou nějaké dotace. Moje odpověď je: UŽ 

BYLY!  Kdyby jste pozorně četli Zpravodaj, informace by vám neunikla. Mohli jste dostat 12 000kč. 

K tomu není co dodat.   

V současné době  zajišťujeme matky od několika námi ověřených chovatelů od Chlumce nad 

Cidlinou, kteří odchovávají matky F1, to znamená dcery po inseminovaných matkách.  V nabídce 

jsou matky F1 linie Singer po matce z Kývalky a F1 linie Sklenar po matce od Vitka Marady. Dále od 

př. Srkaly z Kelče, ten chová z materiálu dodaného ze Slovinska a ještě zajišťujeme matky i 

matečníky ze stanice Žeravice u Přerova, která patří Výzkumnému ústavu Včelařskému v Dole. 

 


