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Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
do Vašich schránek právě přistálo 4. číslo letošního e-Věstníku. Původně jsme v minulém čísle slíbili
téma II. Kulatého stolu o českém včelařství, protože ale zpracování tohoto tématu si vyžádalo více
času, než jsme předpokládali, vysíláme tento Věstník kvůli pozvánce, jež nesnese odkladu. K ní přidáváme zprávu o jednom moc zajímavém kursu lektorů a k němu připojujeme i pár obrázků a také
zprávu o nové knížce pohádek.
Redakce

Včelařské vzdělávání
Inspirující vzdělávání lektorů PSNV-CZ
O víkendu 9. - 10. 3. 2013 zorganizovala PSNV-CZ další vzdělávací akci pro lektory. Kurs lektorských
dovedností probíhal ve známém prostředí penzionu Javořice ve Lhotce u Telče, kde v sezoně pořádáme jednu z Letních škol nástavkového včelaření.
Pro 14 frekventantů to byl výukově náročný, ale dle ohlasů velmi užitečný víkend. Brněnská agentura
Motiv P, s.r.o., prostřednictvím lektora Mgr. Ladislava Koubka, připravila pro nás profesionálně sestavený kurs s názvem Lektorské dovednosti aneb Naučit se učit. Výuka byla zaměřena nejen na teorii,
ale i na praktická a modelová cvičení v malých skupinách, na demonstrační prezentace účastníků,
včetně kritických doporučení, oprav a inspirací.
Vedoucí kursu byl překvapen nadšením účastníků a tvořivou prací při demonstračních vystoupeních,
pozitivně hodnotil naši snahu na sobě pracovat a dále ocenil týmovou práci této včelařské komunity.
Chtěl bych také poděkovat personálu rodinného pensionu Javořice ve Lhotce u Telče za domácí
a vlídné prostředí.
Petr Texl, účastník kursu

www.psnv.cz

www.varroamonitoring.cz
www.modernivcelar.eu
Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.
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1983 – 2013
POZVÁNKA
Březen 2013
na schůzku, která se uskuteční dne 14. března 2013 v 16:00 hodin (prezence od 15:00 hod.)
V Clubu Hospůdky u Jury při Háji ve Slezsku.
Téma besedy: Slavnostní odpoledne k 30. výročí založení NN kroužku Slezan s přednáškou
Vítězslava Žídka – Historie NN kroužku Slezan.
RNDr. Leopolda Mately – Varroa monitoring v praxi.
Ing. Petra Texla – Základy zootechniky včelstev.
P O Z O R !!

Cesta z Hrabyně do Háje a Smolkova uzavřena. Příjezd je možný jen od Háje.

Tak, je to, lude. Čas uček tak rychlo, jak ta voda těče v našej Modre. 30 křižku náme přípsanych, aniž
by šme se oně prošili. Nohy zčeškly. Ruky to chachary a očí škoda mluvič. Osu od čmelaka bez bryli
něrozeznaju. A ti baňkarti mali. Enem kuřak z ruky odložiš a už či ho schovaju. No, co se da robič. Však
ho zas najděm, až ho něbuděm potřebovač. A mezi tym zas což ineho nam schovaju. No něni to tak
davno, co jako deči šme posluchali lamentovani našeho stryka ve včelině, že zas se mu což stračilo,
a přitom to měl vedle úla položene.
No je to tak. Kdo by si před 30 lety připustil že jednou i my mladší zestárneme a míra rámku, kterou jsme
společně do Slezanu jako spolkovou přijali to je 448x168 mm, se nejen plně osvědčí, ale hlavně dnes nám
při úbytku tělesných sil při manipulaci s nástavky plně vyhovuje. A nejen to. Zahnízdila i v jiných úlových
soustavách v Česku, což nás Slezanisty může jen těšit jak pohled na první včely na jaře, které s bochánky pylu
s radostí cupitají do česna úlu. Je to nádherný pohled. Včelařovo srdce se rozbuší naplno a oči od česna se
nedají odtrhnout. Ten tam je neduh zimy a do našeho těla se nalije nová energie plná tvořivé síly. Najednou
nám nezbývá čas. Každou volnou chvíli věnujeme včelstvům. Zbytečně je však nerozebíráme. Zkontrolujeme jen množství medných zásob a jejich rozložení v úle. U loňských oddělků by neměla být nižší než 10 kg.
U kmenových včelstev minimálně 15 kg a více. Nástavky s plodem nepřehazujeme. Plodové hnízdo neroztrhujeme. Ještě můžou přijít chladné dny a pak by včelstvo o část plodu přišlo, a tím promarnilo energii, již dalo
k výchově tohoto plodu, a novou už nezíská. Raději se věnujme kontrole včelařského nářadí, případně jeho
opravám. Nátěrům nástavků. Úpravám terénu okolo úlů a přístupové cesty na včelnici.
Taktéž nezapomínejme na výsadbu včelomilných keřů, stromů, a to především těch, které poskytují včelstvům pyl v raném jaru. Nezapomínejme na výsadbu rdesna baldšuánského (Fallopia baldschuanica), břečťanu a ostatních popínavých rostlin, jež dávají včelstvům tak potřebný pyl v pozdním létu až do zámrazu.
Nezapomínejme na varoamonitoring u svých včelstev. Sledujme pečlivě spad roztočů na podložkách. To,
že jsme vyzimovali včelstva bez kleštíků, neznamená, že máme vyhráno. Můžeme mít v doletu našich včel
oslabená včelstva kleštíkem včelím, a ta jsou lákadlem pro naše včelstva. Když na ně narazí pátračky našich včelstev, obvykle jim nedá moc práce, aby své družky přemluvily k loupežné výpravě do těchto včelstev. S lupem si však obvykle donesou i značné množství kleštíků, a tím sobě i nám zadělají na problém...
Jak je to možné? – Je...
V. Žídek
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Pravděpodobně koncem března vyjde v nakladatelství Brána nová knížka o skřítcích Medovníčkovi
a Barvínkovi od Jana Lebedy (s ilustracemi Zdeňky Študlarové).
Jan Lebeda – S Medovníčkem do pohádky
Kniha je završením série čtyř knih pro děti, kde hlavním hrdinou je skřítek Medovníček, případně ještě jeho kamarád skřítek Barvínek (Pohádky skřítka Medovníčka, Nové pohádky skřítka Medovníčka,
Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka, S Medovníčkem do pohádky).
Poslední kniha obsahuje 18 kapitol, které jsou svým rozsahem uzpůsobeny schopnosti malých čtenářů plně se soustředit a pochopit, případně reprodukovat obsah (cca 20 minut pomalého čtení).
Medovníček se opět stará o včeličky ve svém okolí a pomáhá všem ostatním zvířátkům a ptáčkům.
Např. vyléčí včeličce křidélko, které si pochroumala o trn na šípkové růži. Asistuje při běžeckém závodu hlemýžďů a zaslouží se o poctivý průběh závodu. Společně s kamarádem Barvínkem zaženou
bobra, který se chtěl usadit v jejich blízkosti a vybudovat zde přehradu. Barvínek je v této knize poněkud upozaděn, nicméně objeví se v několika málo kapitolách. Medovníček také protestuje proti
vypalování staré trávy na jaře a vysvětluje jeho škodlivost, nalezne a vrátí duhovou kapku kouzelné
studánce v lese. S jeho pomocí se děti seznamují s mnoha zajímavostmi v přírodě.
V závěru knihy je Medovníček nucen přestěhovat si svoji chaloupku na nové stanoviště. Původní dub,
u jehož kořenů jeho chaloupka stála, má být poražen a na jeho místě má být postavena rozhledna.
Z lesa však neodchází. Naopak – dokud budou na světě včely a v naší zemi krásné lesy, skřítek Medovníček tu bude s námi neustále.
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