HNUTÍ ŠANCE PRO VÈELY
Motto: Mùžeme, protože chceme.

Vážení pøátelé,
již dlouho nosím v hlavì ideu, založit nìco jako kroužek alternativního vèelaøení. Musím se pøiznat, že mne
doposud brzdil pøedevším nedostatek èasu a také funkcionaøení.
Stále .více jsem pøesvìdèen, že nejen u nás, ale i ve svìtì, chybí ve vìtší míøe jistá alternativa klasickému
ošetøování a celému náhledu na vèelaøení. V tomto mne utvrzují mnohé dotazy, které dostávám a již od
stávajících vèelaøù, kteøí taktéž pøemýšlí o vèelách v širším pohledu, anebo od zaèínajících, kteøí teprve svoji
cestu hledají.
Po zralé úvaze, povzbuzen pøíznivou reakcí pøátel, jsem se rozhodl pøetavit mnohé z mých odpovìdí na otázky v
konkrétní projekt. Projekt permanentního semináøe hnutí ŠANCE PRO VÈELY, ve kterém mohu nabídnout nejenom
svojí vizi, ale i zkušenosti a cenné poznatky, které jsem za dobu svého vèelaøení získal.
Rád bych pro tento projekt našel úèastníky - kolegy, kteøí budou ochotni vyèlenit alespoò èást svého provozu
k alternativnímu pøístupu a ve spoleèném duchu na spoleèných zásadách rozvíjet hlavní myšlenky projektu.
Základní teze èinnosti a existence:
1. Volné sdružení lidí, kteøí chápou, že stávající metody ošetøování jsou vèelstvu žijícímu v pøírodì hodnì
vzdálené a ve své podstatì nevyužívají plnì a v rozumné míøe potenciál vèel jako takových.
2. Úèastníkem se mùže stát každý, kdo se chce aktivnì zapojit do èinnosti nebo alespoò èásteènì
uplatòuje ve svém provozu body uvedené pod è.3
3. Co alternativní pøístup znamená?
- dostateènì velký prostor po celý rok
- vèelaøení na medných zásobách
- vèelaøení bez mezistìn
- vèelaøení bez neúmìrné zátìže chemickými pøípravky pøedevším proti kleštíku vèelímu (Varroa destructor)
- vèelaøení s pøihlédnutím k pøirozeným dispozicím vèelstev
- vzorem by mìlo být vèelstvo v pøírodì
4. Cílem je praktikovat, ovìøovat alternativní pøístupy ošetøování vèel v rùzných podmínkách, sebevzdìlávat se a
dále šíøit tyto myšlenky mezi vèelaøe i nevèelaøskou veøejnost.
5. Sdružení úèastníkù si neèiní nárok konkurovat jakémukoliv jinému vèelaøskému subjektu, ale chce
se stát platformou napøíè všemi vèelaøskými seskupeními postavenou pouze na výše citovaném alternativním
pøístupu.
6. Úèastníci by se po urèité dobì, na základì pøínosu pro celek stávali èleny klubu ŠANCE PRO VÈELY, èleny
s vlivem na další rozvoj projektu.
7. Výstupy by byla spoleèná setkání, ovìøování rùzných zootechnických postupù v rùzných podmínkách,
písemné materiály, rozesílané elektronicky úèastníkùm.
8. Výsledky práce zveøejòovány na vlastním webu s možností umístìní do vèelaøských i nevèelaøských periodik.
9. Klub ŠANCE PRO VÈELY se bude øídit vlastním etickým kodexem ve vztahu ke vèelám, èlenùm i veøejnosti.
10. Za pøíznivce považujeme ty, kteøí souhlasí alespoò s èástí tìchto tezí.
Pokud Vás výše uvedené zajímá a chcete se stát úèastníky hnutí, napište a pošlete kontakt.
Kontakty pro vytvoøení adresáøe zájemcù zasílejte na adresu architektodpadu@gmail.com - Karel Crha
Leoš Dvorský

