
 
Základní organizace Českého svazu včelařů Cheb 

 

KALENDÁŘ  AKCÍ   PRO  ROK   2016 
 

Místo konání :    Dům dětí a mládeže "SOVA" Cheb, Goethova ul. 2 
      (dříve „Pionýrský dům), pokud není uvedeno jinak 

 www.vcelaricheb.cz 
          
TERMÍN 

 

      
ÚČASTNÍCI 

            
ČAS 

                                                                                                                         
DRUH AKCÍ 

8.2. 

pondělí 
všichni 

+ výbor 

17:30 hodin 

18:30 hodin 
Předání řádně zabalených a vysušených směsných vzorků zimní 

měli. Předání objednávky léčiv !!!!! Bez objednávky nebudou 

léčiva objednána ani vydána!!! 
Zpracování vzorků k odeslání, příprava členské schůze. Umístění včelstev hlásit 

obecním úřadům (protokol na životní prostředí). 

13.2. 

sobota 

dobrovolné 20:00 hodin Včelařský ples – RESTAURACE V DOLÍČKU – předprodej 

vstupenek u p. Odvárky – tel.č.: 724 34 11 28 

14.3. 

pondělí  

Výbor 17:30 hodin Zdravotní komise – přeléčení včelstev (nad 3 Varroa), 

informace OO ČSV, příprava členské schůze. 

26.3. 

sobota 
členská 

schůze 

9:00-12:00 

hodin 

Členská schůze – výsledky rozboru měli, doléčování, metodika léčení 

v souladu SVS (veterinární správy),     RESTAURACE V DOLÍČKU 

Bude 

upřesněno 
dobrovolné pokud ano, 

bude SMS 
Chovatelský den - přednáška, beseda – DDM „SOVA“ 
 

13.6. 

pondělí 
všichni 

výbor 
17:30 hodin 

18:30 hodin 
Výdej všech objednaných léků (bez KM) na letní a podzimní léčení  

Přikrmování. Podklady => zaslat faktury 

12.9. 

pondělí 
všichni 

+ výbor 

18:00 hodin 

18:30 hodin 
Předání žádostí dle pokynů v časopise Včelařství (D1, počty včelstev) 
Revizní komise, důvěrníci - registr, zpracování podkladů k odeslání, podložky do 

včelstev. Podání žádostí o grant. 

26.11. 

sobota 
všichni 9-11 hodin Výplata D1, kalendář s objednávkou léčiv na rok 2017. 

 

  RSDr. Votruba Jan         Zapletal Martin        Jedlička Vladislav        Bohumil Tůma        Sirotek Jiří 

        tel. 602 79 50 32             tel. 737 870 585          tel.  739 92 59 10         tel. 737 45 83 85      tel. 777 96 20 86 
        

  Jan Kvasnička                 Hermanovský Milan    

   tel.: 723 167 782 tel.  723 04 97 14 

 
 

 

……………………………………………………………………………..… zde odtrhněte ……………………………………………………………………………………………… 

 

Objednávka léčiv: (bez písemné a podepsané objednávky nelze léky objednat, nelze na léčivo  

             uplatnit dotaci a ani nelze léky vydat!!!) odevzdat 8.2.2016 se zimní mělí !!! 

 

Jméno příjmení:  ……………………………………………..                                                

  

Objednávám  pro ...............včelstev léky pro jarní a podzimní léčení.     

 

Formidol 40ml: …….ks, Varidol 125mg/ml ………ks    M1-AER – 240mg/ml ………ks 

 

Gabon PA-92 ………ks Fumigační pásky(50ks/bal) ……bal.  Kys.mravenčí 65% .....…lit. 

                                                                                                                                                       

                                      Výdej léků je stanoven na 13.6.2016!!!                                                   

                                                                                                                                                        

                                                                             

                   Podpis včelaře: 

www.vcelaricheb.cz:          


