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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři,
letí k Vám, letošní 14. číslo e-Věstníku. Je to číslo informační a ty informace se týkají
připravovaných akcí.
Máme již za sebou i několik podařených akcí, o nichž bychom chtěli informovat
(především oslavy 150 let od první presentace medometu a s nimi spojená velice
úspěšná a přínosná mezinárodní konference, ale nejen ta), to ale to je na trochu delší
povídání a psaní, to najdete v čísle dalším. Nyní se soustředíme na aktuální akce.
Chystá se jich totiž několik a budou velice zajímavé.
Připravované akce můžete jednak sledovat přímo v k tomu vytvořené rubrice na webu
PSNV, ale také v kalendáři, jenž se červeně blyští v pravém horním okraji našeho
webu.
Redakce

Vzdělávání včelařů
Kurs Nemoci včel
Cyklus dvoudenních kursů zaměřených na nemoci včel, který pořádá PSNV-CZ, z. s.
a vede MVDr. Zdeněk Klíma, běží jednou měsíčně střídavě na SOU v Blatné a na
Veterinární a farmaceutické universitě v Brně od října do dubna.
Termíny a místa jednotlivých kursů, včetně přihlašovacích formulářů a organizačních
pokynů najdete průběžně na webu PSNV.
První brněnský kurs, na který jsme zvali v minulém čísle Věstníku, již úspěšně proběhl.
Do konce roku se budou konat ještě dva kursy, na něž je možno se přihlásit:



27. – 28. 11. v Blatné – přihláška zde
19. – 20. 12. v Brně – přihláška zde.

Seminář a workshop asociace Coloss v Olomouci
Již jen pár dní zbývá do výjimečného semináře a workshopu, jehož tématem budou
výsledky a metody dotazování a zkoumání asociace Coloss a také aktuality z právě
skončené konference, jež se konala ve Slovinsku a na níž jsme měli svého zástupce,
kolegu Jiřího Danihlíka, tuzemského koordinátora projektu.
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Seminář i workshop, který se bude konat v sobotu 31. 10. v Olomouci, povedou
kolegové Robert Brodschneider z university v rakouském Grazu a Jiří Danihlík z
olomoucké university, témat bude řada a budou aktuální a zajímavá. Bude i dost
prostoru pro diskusi. Přijeďte, nebudete litovat, takové akce nejsou každý den…
Na co se můžete těšit?








Třeba na debatu o tom, jak se připravuje mezinárodní dotazník tak, aby byl
kompatibilní se situací ve všech účastnických zemích.
O tom, jak se vlastně sbírají data a jak se vyhodnocují.
Jak se sbírala ta data u nás a jaká data vůbec můžeme monitoringem získat?
Co od projektu očekáváme, co bychom mohli změnit a jak to udělat?
Jak jsme dopadli v zimě u nás, jaké byly rizikové faktory a zda či jak to souvisí
s modely ošetřování v tuzemsku i v zahraničí?
Jak dopadli v minulé zimě v sousedním Rakousku?
Jak se může obyčejný včelař podílet na tak komplikovaných zkoumáních aneb
může fungovat t. zv. koncept „citizen science“?…

Podrobnosti o programu i další organizační pokyny najdete zde.

Pražská včelařská setkávání

Historie
V době, kdy bylo PSNV 10 let, uspořádala v Praze v Komunitním centru Matky Terezy
v Hájích cyklus včelařských přednášek. A pak ještě v listopadu 2010 tamtéž onu
památnou mezinárodní konferenci s názvem Trendy a nové přístupy ve včelařství, na
níž John Kefuss se smetákem v ruce představil výsledky svých varroatolerantních
zkoumání a nizozemský kolega Henk Kok informoval o tom, jak v Nizozemí začínají
pracovat na něčem, co u nás zatím bylo v plenkách a jmenovalo se opět
varroatolerance…
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Tahle konference dodnes vzbuzuje cyklické návaly emocí ne nepodobné cyklům
plošných úhynů (pro vzpomínku pár fotek).
Obnovení tradice
Pak nějak nebyli lidi a síly a čas, ale byly debaty o tom… A v zimě 2013/2014 se
odhodlali kolegové Petr Mirovský a Jakub Dolínek zvednout hozenou rukavici a cyklus
pražských setkání obnovit.
A tak se v řečené zimě konalo 6 výborných večerů v Toulcově dvoře, jichž se možná
někteří z Vás účastnili.
Logicky vyvstala otázka, co dál. Mezitím i kolegyně a kolegové z Moravy chtěli být
účastni tohoto dění, ale měli to daleko a hledali řešení.
To se našlo tak, že vznikla Olomoucká včelařská setkávání, která doslova ze země
vydupal náš kolega František Vlček za vydatné pomoci Josefa Rouše, kanceláře
PSNV a dalších.
Rozhodnuto následně tak, že jeden rok bude cyklus na Moravě a další rok v Čechách.
Letos tedy Praha
Logicky tedy na tuto zimu vyšla Praha a o cyklu se uvažovalo již od jara. Zvažovaly se
možnosti grantu hlavního města, zvažovalo se celkové pojetí, tvořil se tým
spolupracovníků. Vše se kromě mailů tvořilo v pražské kavárně Sicily, takže vlastně
vnikla další neformální regionální skupina PSNV – Sicily s hosty…
Model spolupráce
Nakonec je výsledná podoba tato:
Rozhodnuto o spolupráci… I Praha je lokalita, kde je řada včelařů, kteří se znají a jsou
si blízcí lidsky i názorově. Cyklus sám není žádná legrace. A měl by být zaměřen pro
všechny vnímavé včelaře. A provokovat debatu. Proto byl zvolen model vzájemné
spolupráce. Nalezeni ti, kteří jsou k ní svolní.
Přednášky tedy ve výsledku uspořádá PSNV ve spolupráci s Včelnicí Žežulka a za
vydatné pomoci kolegyně Dagmar Šormové ze sdružení Hradčanské včely (to je
mimochodem sdružení, jehož vícedruhový květový med z petřínských svahů letos
zabodoval nejvýše v soutěži Med roku 2015, jak snadno zjistíte, kliknete-li si sem.
Zaměření
Letošní Pražská včelařská setkávání budou zaměřena jak na včelařskou obec (témata
nemocí včel, legislativy, svéprávnosti, zootechniky, včelích produktů etc.), tak budou
nabídnuta i těm, kteří sice nevčelaří, avšak jsou s námi jaksi duchovně na kompatibilní
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vlně. To se týká zejména tématu včelích produktů a jejich apiterapeutického využití a
také tématu opylovatelů ve městě, včelí pastvy a včelaření tamtéž.
Místo konání
Cyklus se bude konat v budově Elektrotechnické fakulty ČVUT (Technická 2, Praha 6,
Dejvice), což je jen kousek od stanice metra Dejvická.
S kým se setkáme?
Pozvání byli odborníci, kteří mají k navrženým tématům co říci, a to bez ohledu na
jejich jména na jakýchkoli seznamech lektorů.
Přáli bychom si, aby v celém cyklu bylo věnováno dostatek prostoru na otevřenou
veřejnou diskusi těch, kteří přijdou, což u jiných cyklů či přednášek bývá problém a
bývá také negativně účastníky vnímáno. Přijďte a řekněte si své…
A teď tedy pozvání:
Dovolujeme si tedy pozvat Vás na celý cyklus i na jednotlivá témata. Obojí je možné.
Bližší informace získáte a přihlásit se můžete přes web PSNV na adrese:
www.psnv.cz/pvs
Z formuláře jistě zjistíte, že je navržen jistý modus odstupňování ceny podle přihlášení.
Musíme myslet i ekonomicky, protože náklady, jichž nás nikdo nezbaví, zde jsou, práce
také a prodělek za nás nikdo nezaplatí.
Začínáme ve čtvrtek 29. 10. povídáním o nemocech včel a tu naše pozvání přijali dva
vynikající odborníci, kteří se již několik let věnují tomuto tématu, pánové MVDr. Martin
Kamler a RNDr. Tomáš Erban, PhD.
Doufáme, že Vás nevyděsí poněkud cimrmanovské názvy témat, chtěli jsme jen trochu
odlehčit formu, nikoli obsah…
Program
čtvrtek 29. 10. v 18 hodin
... Dvě „sestry“... Není to málo... ?
Nemoci včel se zřetelem na virózy a nosematózu s přihlédnutím k varroóze...
Lektoři: MVDr. Martin Kamler (VÚVč, s. r. o.) a RNDr. Tomáš Erban, PhD. (Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v. v. i.)
sobota 28. 11. v 9 hodin
I mezi domy a paneláky létáme...
Opylovatelé ve městě, městské včelaření, město a pastva pro včely a další opylovatele...
Lektoři: Mgr. Jakub Straka, PhD. (UK Praha), Ing. Hana Kříženecká, Ing. Miloš Vondruška (PSNV)
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středa 16. 12. v 18 hodin
Zkuste to s devatenácti, milý kolego...
Předvánoční besídka technologická, aneb i v nízkých a tenkých to jde...
Taková pěkná tečka za tím naším rokem...
Lektor: Jiří Přeslička (PSNV) a jeho zootechnika v nízkých nástavcích o tloušťce 19 mm a rozličné
další vychytávky
Bonus: základní informace o medovině, spojené s degustací vzorků: Jiří Pouček, Muzeum medoviny
Praha
sobota 30. 1. 2016 v 9 hodin
Chystá se chystá. A co se tedy na nás chystá? V r. 2016...
Diskusní dopoledne s veterináři z Prahy, SVS...
Lektoři: MVDr. Pavel Texl (SVS Praha, oddělení ochrany zvířat) a další pozvaní hosté
sobota 27. 2. v 9 hodin
Začínáme. Odpovědně. Svéprávně. Pokračujeme. Odpovědně. A stále svéprávně.
Aneb malý průvodce svéprávného včelaře.
Pro ty, kteří chtějí začít nebo už začali, chtějí vědět, co se musí, může či nemusí, ale báli se zeptat...
Veřejná presentace webu Svéprávný včelař
Lektoři: Ludvík Marek (PSNV) a Mgr. Viktor Švantner (PSNV)
sobota 26. 3. v 9 hodin
Produkty včelí píle. Cenné a léčivé...
Včelí produkty a jejich využití se zřetelem apiterapeutickým...
Lektor: MVDr Zdeněk Klíma

Tradiční Podzimní seminář nástavkového včelaření
Už zaběhlý zbýšovský podzimní seminář je skoro v dohlednu, bude opět v pensionu
Pamir ve Zbýšově u Rosic, a to v sobotu 21. 11. Podrobnosti stran programu i
přihlášení opět najdete na webu zde.
J. Matl

Varia čili různé
Alej roku
Znovu si dovolíme připomenout téma, jemuž se chceme i nadále systematicky
věnovat. Tedy téma pastvy pro včely. Rádi bychom upozornili na to, že do 15. 11. 2015
stále můžete hlasovat pro svoji alej roku. Podrobnosti najdete na adrese:
http://alejroku.cz/
Redakce

