Korespondence o článku "Pokus s prošlým Varidolem"
20.10.2014 Jsem psal do redakce Včelařství
Vážení přátelé, v naší ZO ČSV jsme udělali zajímavou zkušenost, která je popsána v přiloženém
článku. Domnívám se, že by mohla posloužit i jiným včelařům, popřípadě otevřít diskuzi. Sdělte mi
prosím, zda můj článek je vhodný pro zveřejnění.
František Herout
Zastupující redaktor Karoch Antonín na to odpověděl ten den
Díky, pokud mi to nevyhodí, dávám do č. 12.
kaa
25.11.2014 Napsal jsem redaktoru Včelařství
Zdravím Vás pane Karochu, dnes jsem dostal prosincové číslo Včelařství a náš článek z Vrbna p.P.
tam není. Jak jste napsal ve svém e-mailu "...pokud mi to nevyhodí..." tak na to došlo a oni to
"vyhodili". I to se stává. Pro nás by bylo dobré vědět proč. Vše co bylo v článku, jsou řádně spočítaná
a vyčíslená fakta - tak v čem je problém?
František Herout
25.11.2014 redaktor Včelařství mi odpověděl
Dobrý a ještě hezčí den, já bohužel za dobu mého působení už dovedu odhadnout reakce, proto to
pokud… Přesto dám do časopisu i články podobné vašim. Pět let jsem se staral o fumigaci u nás,
takže o nadbytečných zásobách varidolu něco vím. A domnívám se, že váš článek mluvil k věci. Proto
jsem ho zařadil. Proto opětovně do časopisu dávám tzv. kontroverzní materiály, o kterých si myslím,
že by měly zaznít. Apro, bylo mi vyčteno, že je „nevědecký“ a že máte používat čerstvé léčivo.
kaa
26.11.2014 Napsal jsem oficiální e-mail určený celé redakci
Vážení přátelé, dne 20.10.2014 jsem poslal e-mailem do redakce časopisu Včelařství článek s
názvem "Pokus s prošlým Varidolem". E-mail a článek přikládám. Bylo mi předběžně sděleno, že bude
navržen do prosincového čísla. Zařazen nebyl, ale neznám důvody. Vše, co jsem v článku napsal,
jsem se svými kamarády poctivě zaznamenal a spočítal. Prosím o sdělení, proč nemohl být můj
článek zveřejněn.
Děkuji předem za odpověď
František Herout
27.11.2014 redaktor Včelařství napsal
Pane Herout, díky za telefon. Hned jsem váš mail přeposlal a kupodivu získal úplně opačnou
odpověď.. Abyste mi věřil, tak posílám původní stránku časopisu již hotovou a připravenou pro tisk
před úpravou. Jestli se nevzbouří lidé z Dolu, dávám váš článek do č. 2/15. Zdravím,
kaa
27.11.2014 jsem odepsal A. Karochovi
Díky za dobrou zprávu - udělal jste mně a kolegům radost. Teď už jen prosbička - bylo by možné
přeposlat mi odpověď, kterou jste dostal?
Franta Herout
1.12.2014 A. Karoch mi přeposlal následující
- 28.11.2014 Martin Kamler napsal Antonínu Karochovi:
Pane Karochu,má to potíž v tom, že se jedná o léčivo s prošlou expirací, což je pro publikování v
rozporu se zákonem. My víme, že to takto funguje, p. Veselý to měl vyzkoušeno s 5-letým Varidolem.
Když se mě včelaři ptají, jestli něco takového můžou použít, tak jim osobně či do telefonu řeknu ano,
pokud jste to dobře skladovali, ale všechna léčiva mají expiraci a poté už to nelze použít oficiálně a
nemůžeme to napsat veřejně. Dokonce jsme i my sami s tímto měli nedávno problém... Ať si to včelaři
vyvěsí na webu, ale v časopise by to být nemělo, ostatně je ve stanovách, že články jsou v souladu a
mezích zákonů ČR.
MK
PS: mám jim napsat sám??
- A. Karoch na to odpověděl:
Martine, já jim s vaším souhlasem tento mail jednoduše přepošlu. Jste pro?
kaa
M. Kamler odpověděl A. Karochovi:
Ano, jestli je to srozumitelně napsáno. Klidně jim dejte na mě kontakt, můžu jim to vysvětlit. Jsem rád,
že na to přišli nezávisle na nás a že to funguje, ale musí porozumět tomu, že stejně tak já
neočekávám, že mě ve Veterinářství otisknou článek o tom, že jsem dal psovi antibiotika dva
roky po expiraci a přesto perfektně zabrali.
mk

