
Plán akcí na období 2010 až 2011 
předložený výroční členské schůzi 27. března 2010 

 
 

Úkol Termín splnění Za splnění 
odpovědný 

Poznámka 

Údržba a opravy areálu 
„VČELA“, kosení trávy, 
oprava oplocení a jiné 

duben až listopad  

kalendářního r. 

správce areálu, 
výbor 

Vždy druhou sobotu 
v měsíci od 9:00 hod 

Kurz chovu matek 5. června 2010  chovatelský 
referent 

Chatka včela od 9:00 
hod. 

Propagace včelařství u 
příležitosti poutě na Prašivé 

13.června 2010 Výbor – zajistit 
místo k 
propagaci 

prodej medu, 
medoviny a perníku + 
propagace včelařství 

Zájezd do Nasavrk a okolí. 

Návštěva př. Volejníka, 
Zeleného, hřebčína 
v Kladrubech a jiné. 

26. - 27. června 
2010 

výbor  čas odjezdu v 5:30 
hod zastávka ČSAD 
Dobrá střed 

Prezentace včelařství u 
příležitosti výstavy 
zahrádkářů Dobrá + přednáška 

2.- 4. 9. 2010 Výbor  propagace včelařství 

přednáška Hajdušková 
??? 

Kurz: ošetření včelstev 
aerosolem 

8. 10. 2010 Výbor Chatka včela od 16:00 
hod 

Kurzy pečení medových 
perníku 

listopad  
kalendářního r. 

Výbor ZŠ Dobrá, Dobratic a 
Skalice 

Beseda, přednáška listopad 
kalendářního r. 

předseda  

Prezentace včelařství na 
vánočním jarmarku - Dobrá 

4.12.2010 ??? Výbor  propagace včelích 
produktů 

Odevzdat vzorky zimní měli 
důvěrníkovi 

do 26. ledna 
kalendářního r. 

chovatel včel  

Odevzdat vzorky zimní měli 
referentu pro tlumení včelích 
nákaz 

do 1. února 
kalendářního r. 

důvěrník Vladislavu Rusinkovi, 
Dobrá 767, tel. 
774 642 124 

 
 
Poznámky:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………........................................... 



Z plánu sousedních organizací: 
 
 
 

• 24.4. Kurz pro za čínající v čelaře – Dům včelařů Fojtství Chlebovice 
 

• 23.5. Včelařská pou ť Hostýn 
 

• 12. – 13.6. Medové dny na hrad ě Hukvaldy 
 

• 20. 6.  Celookresní kurz chovu matek  od 9.00 hod, který se koná na V čelařské 
farm ě u přítele Kope čka na Pržn ě. 

 
• 24. 7. Včelařský den Lubno 

 
• 28.8. Včelařský den – D ům včelařů Fojtství Chlebovce od 9:00 hod 

 

• 10. – 12.9. Celostátní v čelařská výstava Ostrava – výstavišt ě Černá louka 
 
 
 
Poznámky:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
 

Dotace z Moravskoslezského kraje op ět budou. 
 

I v letošním roce mohou v čelaří žádat dotace z grantu 
Moravskoslezského kraje. 

Informace o dotaci z MS kraje pro v čelaře naleznete na 
webových stránkách kraje 

www.kr-moravskoslezsky.cz  
 
 

Obdrží:            včelařští důvěrníci, členové výboru a referenti, na požádání členové ZO Dobrá 


