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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letí k Vám letošní 16. číslo. Připravili jsme je rychle kvůli informaci, že na Moravské včelařské škole 
se náhle uvolnila dvě místa a mohlo by se dostat i na další zájemce. Věc spěchá, neboť škola začíná 
již za pár dní.

Redakce

Vzdělávání včelařů
Moravská včelařská škola

Protože se na poslední chvíli uvolnila dvě místa v letošním již III. ročníku Moravské včelařské školy 
(MVŠ) v Hranicích na Moravě, prosím zájemce o kontakt buď mailem moravskaskola@psnv.cz, nebo 
na tel číslo 773 899 716.
Jedná se o dvousemestrální studium oboru – VČELAŘ – VČELAŘKA, které je vedeno pod odborným 
garantem Mendelovy univerzity Brno.
Výuka začíná již tuto sobotu 19. 10. 2013, v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích. Jedná se 
vždy o celý víkend jednou měsíčně do května. 

Za organizátora MVŠ

Radek Hykl 

Zpráva o dvou zajímavých akcích
V minulém týdnu jsem si jako host (aniž bych se nějak podílel na organizaci) užil dvě vzdělávací 
akce. První z nich byla přednáška profesionálního včelaře Ing. Františka Texla, který přijal pozvání do 
Slezánku na tradičních setkání každý druhý čtvrtek v měsíci. Mluvilo se o racionalizaci včelařských 
provozů. 
Kdo si myslí, že nutnou podmínkou obsahu pojmu „včelařský provoz“ je odvíčkovací linka či šnekový 
lis na separaci melecitózy od vosku, byl poměrně vtipnou formou od této domněnky odrazen. Pojem 
racionalizace byl střízlivě a logicky objasněn na řadě aspektů a orientován na spíše menší včelařské 
provozy (profesionální, ale i poloprofesionální). Každý tak mohl posoudit, kde jsou právě ta jeho slab-
ší místa v celém řetězci činností, které se včelařením souvisí. Dále byla prezentována řada informací 
a zkušeností z návštěv na zahraničních včelnicích. Každý si tak mohl snadno srovnat, jak si vedeme ve 
srovnání se zahraničím jako celek a také, jak jsme na tom ve srovnání se světem každý z nás.
Druhou akcí byla přednáška dvou odborníků, kteří pracují na universitě ve švédském Lundu, dr. Ale-
jandry Vásquez a dr. Tobiase Olofssona. Zajistila ji Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Mendelovou společností pro včelařský výzkum. Tohle 
zvláštní spojení lze snadno vysvětlit. Spiritus agens celé této akce, Mgr. Jiří Danihlík, se věnuje na 
zmíněné katedře studiu imunity včel a včelích chorob a je zároveň členem výkonné rady MSVV, na-
víc je i aktivním včelařem, chovatelem matek Vigor a pořadatelem hojně navštěvovaných akcí pro 
včelaře. Díky kontaktům, které navázal na loňské konferenci EurBee se letos na jaře dostal na stáž na 
universitu ve švédském Lundu, kde oba badatelé pracují, a mohl s nimi a v jejich výzkumném týmu 
strávit velice užitečné dva měsíce. Zprávu o tom a rozhovor s A. Vásquez si mohli přečíst čtenáři Mo-
derního včelaře v letošním čísle 2.

http://www.psnv.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
mailto:moravskaskola%40psnv.cz?subject=V%C4%8CELA%C5%98%20%E2%80%93%20V%C4%8CELA%C5%98KA
http://biochemie.upol.cz/index.php/cs/
http://biochemie.upol.cz/index.php/cs/
http://www.msvv.cz/akce/pozvanka-na-prednasku-12-rijna-2013/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=233&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.mojevcely.eu/
http://www.mojevcely.eu/
http://www.eurbee2012.uni-halle.de/
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A reciprocita je slušnost, takže bylo možno díky podpůrným aktivitám a v rámci výzkumných pro-
gramů Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty olomoucké univerzity oba badatele pozvat k nám 
a oni byli ochotni se v rámci svého pobytu mezi olomouckými kolegy podělit o výsledky svého výzku-
mu i s našimi včelaři. 
Ti, kteří dorazili 12. října do Olomouce, určitě nelitovali. Přednáška obou hostů se týkala jejich sou-
časného výzkumu v oblasti probiotik. Dr. Alejandra Vasquez a Dr. Tobias Olofsson se věnovali oblas-
tem mikrobiologie – laktobacilům a bifidobakteriím, které sídlí v útrobách včel, konkrétně v medném 
volátku. Nezůstalo jen u výzkumu a tak, jak to má být, dotovaný výzkum vyústil v praktické výstupy 
v podobě rozbíhajících se výrobně-obchodních aktivit. Vedle toho, že si každý účastník odnesl balení 
přípravku Symbeeotic, který (aplikován do včel při zazimování nebo v předjaří) má včelám pomoci 
být v kondici, se bylo možné při přednáškách ptát. Vše dohromady tak pomohlo každému z účastníků 
ujasnit si odpovědi na otázky:
1) Je opravdu zimování na medu pro včely výhodnější?
2) Je zákaz používání antibiotik opodstatněný?
3) Je opravdu med pro kojence rizikem?
4) Je měsíce skladovaný med stejně hodnotný jako čerstvě vytočený?
5) Je zdraví prospěšnější med zralý, zahuštěný anebo med s obsahem vody kolem 20 %?
6) A také na řadu dalších otázek...

Nezbývá než pořadatelům poděkovat a těšit se na další možnosti, které se v průběhu podzimu – zimy 
nabízí. O přednáškách švédských hostů se pokusíme napsat více v dalších číslech a v intencích bodů, 
které jsme výše načrtli.

Lukáš Matela

http://doktorhonung.se/en/index
http://symbeeotic.apicellae.se/
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Včelařská setkávání
Podzimní seminář nástavkového včelaření

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádá 
Podzimní seminář nástavkového včelaření
na téma MEDOVICOVÉ MEDY A MELECITOZA
sobota 9. 11. 2013
Zbýšov u Rosic (u Brna)
Saloon penzionu Pamír

Program
8:00 – 9:00  prezentace
9:00 Úvod, současné aktivity PSNV-CZ (Zdeněk Klíma)
9:30 Vznik medu, krystalizace medu (Jaroslav Lstibůrek)
10:30 Medovicové medy v sezoně 2013 (Michal Počuch)
11:15 Příčiny zvýšeného obsahu vody v medu (Zdeněk Klíma, Bronislav Gruna)
12:00 – 13:30 polední přestávka
13:30 Získávání melecitozního medu z plástů (Jan Kolomý)
14:00 Melecitoza a medovina (Jaroslav Lstibůrek)
14:30 Porovnání krmení cukrem a inverty z pohledu ceny (Jakub Dolínek)
15:00 Novinky z Apimondie v Kyjevě (Ivan Černý/Radek Kobza)
15:30 Profesionální včelařství v ČR (Jan Kolomý)
16:00 Krátké příspěvky přihlášené do 8. 11. 2013 (přihlásit na reditel@psnv.cz)
17:00 Diskuse a ukončení semináře

V prostoru penzionu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení. V restauraci penzionu je 
zajištěno stravování. Lze objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte do 4. 11. 2013 
mailem: reditel@psnv.cz nebo na tel. 728 717 375). Zbýšov u Brna je 3 km od žel. stanice Zastávka 
u Brna (trať Brno – Jihlava).

Srdečně zvou pořadatelé

http://www.saloon.cz
mailto:reditel%40psnv.cz?subject=MEDOVICOV%C3%89%20MEDY%20A%20MELECITOZA
mailto:reditel%40psnv.cz?subject=MEDOVICOV%C3%89%20MEDY%20A%20MELECITOZA
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Včelařské fórum spolu se serverem Včelky.cz si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu Pražských 
včelařských setkávání pořádanou PSNV-CZ na téma:

Racionalizace včelařského provozu na včelí farmě
Ladislav Nerad nás seznámí se svým provozem zejména s ohledem na racionalizaci – a to jak z pro-
vozní stránky, tak i z pohledu vybavení – plastové rámky, zvedák nástavků, kočovné palety a další.

Přednášející: Ladislav Nerad
Včelí farma Ladislava Nerada, vyučeného truhláře i včelaře, sestává z několika stovek včelstev v tenkostěn-
ných nízkonástavkových úlech vlastní profesionální výroby. Med prodává především ze dvora, přebytky 
zpracovává do vlastní medoviny. Farma si prošla úhynem většiny včelstev na varroózu v roce 2007.

Termín: středa 6. 11. 2013 od 18:00 hod.

Místo konání:
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Souřadnice: 50°2‘53.997“N, 14°31‘9.228“E
Mapa: www.mapy.cz/s/8AXA
Městská hromadná doprava: přímo u místa konání je zastávka linky autobusu 177 „Toulcův dvůr“. Au-
tobus 177 jede ze stanice metra „A“ Skalka 12 minut nebo ze stanice metra „B“ Vysočanská 33 minut 
anebo ze stanice metra „C“ Opatov 8 minut.
Parkování: V blízkosti Toulcova dvora jsou dostatečné možnosti pro parkování osobních automobilů.

Občerstvení není zajištěno. Toalety jsou k dispozici. Během přednášky není povoleno pořizování au-
dio/vizuálních záznamů.

Vstupné:
 50 Kč – pro chovatele s vyplněným registračním číslem chovatele při platbě předem na účet
100 Kč – pro ostatní a pro platící na místě

Podrobnosti o platbě posíláme automaticky po odeslání registračního formuláře.

Platbu prosím proveďte tak, aby byla na v e-mailu uvedený účet připsána nejpozději 2 dny před ko-
náním přednášky.
Úhradou účastnického poplatku vyjadřujete souhlas s těmito storno podmínkami: Pokud se přednáš-
ky nezúčastníte z důvodů na Vaší straně, zaplacený poplatek se nevrací. Při zrušení přednášky z dů-
vodů na straně Pracovní společnosti nástavkových včelařů, o.s. (organizátor) se vstupné vrací v plné 
výši na účet, ze kterého bylo zaplaceno. Organizátor má právo v odůvodněných případech změnit 
téma přednášky (zejména z důvodů nečekané neúčasti přednášejícího apod.) – toto není důvodem 
pro vrácení či snížení účastnického poplatku.
Platby, které dorazí později než 2 dny před konáním přednášky, nemusí být zohledněny.

Tato přednáška je organizována s dotací podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění, v rám-
ci opatření technická pomoc, určené chovatelům včel v ČR.

za organizátory se na Vás těší Petr Mirovský (603 465 421) a Jakub Dolínek (603 935 136)

V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte na e-mailu pvs@vcelarskeforum.cz.

Na přednášku je vhodné se předem registrovat na adrese
www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani

http://www.vcelarskeforum.cz/?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-16
http://www.vcelky.cz/
http://www.psnv.cz/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.mapy.cz/s/8AXA
http://www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-16
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