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Vážení čtenáři,
skončil hektický čas včelaření a je čas doplnit zásoby, pohubit roztoče, zabezpečit úly před hlodavci
a další škodnou z přírody, z vesnic a měst. Pokud se naplní mé pesimistické předpovědi, bude na jaře
o včely značný zájem. Ne proto, že by cena medu vystoupala k výšinám, ale zřejmě značné množství
včelařů bude doplňovat stavy. Jednak se opět potýkáme s melecitózou a doufáme, že její přínos skončí.
Je pro mě překvapující, pro kolik včelařů je to neznámá věc. Při tom se kromě kalamitní sezony 2002
opakuje tady u nás pravidelně. Letos začala již červnu, a proto si ji možná část včelařů všimla, jindy
zůstala nerozpoznána.
Další faktor, který zřejmě přinese prodejcům oddělků dobré tržby je náš oblíbený roztoč. Byl jsem překvapen, jak velká část včelařů, včetně funkcionářů, kteří by měli tuto „léčbu“ organizovat, i letos ještě
věří jen zimnímu vyšetření měli. Vzorky byly bez roztočů, roztoči tedy nejsou a je klid. Sleduji z časových
a technických důvodů jen napadení plodu vidličkou, a letos mi přišla situace lepší jak vloni. Ale právě to,
že mám víc včelstev na více stanovištích, mi názorně ukazuje, jak variabilní je situace nejen mezi stanovišti, ale i na jednom stanovišti mezi sousedními úly. Takže jsem stále větší individualista a připravuji se
na variantu, že v okolí budou kolabovat včelstva. Ať v péči včelařů, či volně žijící.
Nastává čas, kdy bude čas na akce. Doufám, že využijeme předposledního roku, kdy nám je platí Evropská unie. A podle všeho je nejvyšší čas si zvykat, že za know-how se platí. I na diskotéce se také vybírá
vstupné. Protože jsem začínal s včelařinou před více jak dvaceti lety, mohu sledovat, jak rozdílné startovací podmínky mají dnešní začínající včelaři. A jak obdivuhodně někteří využili nabídnutých šancí a jaké
„provozy“ stihli za pár let vybudovat. Možná jste si sami všimli, a pokud ne, tak se porozhlédněte okolo.
Ve včelařině se nám tady připravuje obdoba průmyslová revoluce. Nové faktory jsou všude okolo, ale
zatím překryty množstvím starého. Přibývá zemědělců a dalších podnikatelů, kteří objevují včely jako
zdroj příjmu a disponují kapitálem i zázemím, přichází generace nových „důchodců“ s kapitálem ve formě peněz ale i zkušeností. A taky mladí, kteří to pojímají velkoryse. Jednoduché nástavkové včelaření
jim umožňuje držet při stejné práci daleko vyšší početní stavy a dosahovat vyšší produktivity. Pro nové
včelaře se chov matek stává nedílnou součástí včelaření a tento faktor považuji za velmi významný. Pro
včelaře, který chová matky, není problém udržet vysoký standard chovu, ale i zvýšit stav o padesát až
sto procent ročně, a pokud se najde volný prostor, snadno jej obsadí.
Začíná podle mě období velmi rychlých změn, které nám doutnají pod povrchem. A taková doba vždy
přeje připraveným. Takže využijme co nejlépe čas do příští sezony. Uteče to jako voda.
Karel Jiruš – člen rady PSNV-CZ, o.s.
karel.jirus@seznam.cz
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Podkrkonošský Potlach v Kempu Kateřina 2011
Tak jak jsme se na sezonu dlouho těšili, tak jsme se konečně dočkali jejího konce a včel máme možná
plné zuby. Je na čase vydechnout a oddechnout.
Nastal čas trochu upřesnit plán Podkrkonošského potlachu, ale nepřeplánovat a nepřeorganizovat.
Vždyť věci přirozené, nenásilné a mnohdy nečekané jsou často nejlepší.
Takže k průběhu Potlachu je možno říci jen několik pevných bodů. Já a děti budeme v kempu již
od středy večera nebo čtvrtka rána. Značná část dosud přihlášených přijede v pátek 26. 8.
Na sobotu 27. 8. je plánována přednáška Michala Počucha o medovici a podobně.
Doufáme, že počasí a kondice nám umožní vycházku do lesa a vyhledáme snad tu cementárnu, odkud letos nosily včely ten beton na opevnění úlů. Pokud dojdeme až dolů k Labi, doufám, že se tam
shledám se svými včelami. Mohu ukázat pár věcí a možná i včel.
Taktéž přijede profesionální včelař Broněk Gruna a téma je otevřené, účastníci budou moci věci
ovlivnit.
Přesný průběh soboty bude záležet na počasí a naší kondici. Nedělní program a témata jsou otevřená, předpokládáme, že otázek bude dost a bude o čem mluvit. Vždyť nejlepší přednáška je ta, co se
snaží odpovídat na naše otázky.
V pátek začneme opékat kýtu, a pokud se nesní, tak ji dorazíme v sobotu. O včelách a dalším povedeme řeč průběžně. Někteří již mají melecitózu v tekuté formě, a tak je lepší přesně neplánovat.
Většina dosud počítá s pobytem do neděle.
Kemp poskytuje ubytování ve 4 lůžkových chatičkách, pokud nebudete zrovna čtyři, můžete být přifařeni k dalším. Záruku na nechrápající neposkytujeme. Chatka i s povlečením pro čtyři stojí 600 Kč za
noc. K tomu další poplatky za osobu a případně i za auto (Jako daň z přepychu, pokud s ním vjedete
dovnitř. Před kempem se dá parkovat zdarma.) Stany je možné taky postavit, snad už všechna voda
letos vypršela a nebudete odplaveni. Viz ceník na webu kempu www.svkaterina.cz.
Pokud sebou berete mladší děti, určitě se nebudou nudit. Jsou zde prolézačky, zvířata atd. Koupání
je možné, rybník ale není vytápěn. Okolí je vhodné i na výlety na kolech. Houby toho času rostou.
Takže pokud vás to přesvědčilo, napište na můj mail karel.jirus@seznam.cz a do předmětu uveďte
PPKK nebo rovnou do formuláře: www.n-vcelari.cz/ppkk. Pište určitě, ale od čtvrtka nebudu on-line
a o mailech budu jen telefonicky zpravován. Takže když tak pro případ nutné komunikace uvádějte
váš telefon. Pro ty, co budou využívat veřejné dopravy, uvádím svůj mobil 603 858 190, po dohodě
vás může někdo vyzvednout.
Nejbližší osady: Chotěvice, Vítězná-Kocléřov, Hostinné, Dvůr Králové, Trutnov.
Souřadnice GPS: 50°30‘5.009“N, 15°46‘35.183“E
Pokud sebou vezmete i nečleny PSNV-CZ, či VMS, budou vítáni také.
Několik fotografií (abyste věděli, do čeho případně jdete) je právě přidáváno na web PSNV-CZ.
Na setkání se těší
Karel Jiruš a další členové z Podkrkonoší
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Stejně jako v předchozích ročnících, i letos PSNV-CZ chystá svou prezentaci na ostravské včelařské
výstavě. Po skromnějším, ale po celou dobu trvání obleženém stánku na výstavě v roce 2009 – Včelaři
na Landeku, se PSNV-CZ v roce 2010 rozhodla pro prezentaci v poněkud velkorysejším pojetí. Na
výstavišti Černá louka tak byla včelařům vloni k dispozici včelařská kavárna.
Také v letošním roce se díky velmi pozitivnímu ohlasu tohoto pojetí stánku objeví včelařská kavárna
na výstavě Život na zahradě 2011 na výstavišti Černá louka. Výstava se uskuteční ve dnech od 30. 9.
do 2. 10. 2011.
Mimo přátelského posezení se včelaři u dobré kávy nabídneme také ochutnávku medového vína
a předvedeme zájemcům zdobení perníků. K vidění budou také novinky z oblasti podpory prodeje
medu. Reklamní cedule, plachty a snad i etikety na sklenice. Představíme zde také nový nástěnný
kalendář PSNV-CZ na rok 2012, který se již tradičně těší velkému zájmu včelařů.
K dispozici budou i starší čísla našeho časopisu Moderní včelař a některé z dalších našich propagačních materiálů.
Na výstavě se představují také výrobci a dodavatelé potřeb a výrobků pro včelařství a výrobků ze
včelích produktů nejen z ČR, ale také ze Slovenska a z Polska. Svou expozici (často zahrnující tradiční
nebo historické včelařské vybavení) zabezpečují také moravskoslezští včelaři dle jednotlivých okresů.
Výstava si za dobu své existence získala popularitu a v rámci ČR je hodnocena jako velmi zdařilá
a snad i nejlepší. Výstavu vzhledem k blízkosti Polska a Slovenska navštíví mnoho zájemců a včelařů
z těchto zemí.
Významnou částí výstavy jsou i odborné přednášky. Pro rok 2011 jsme na základě písemně uzavřené
dohody s krajským koordinačním výborem zavázali realizovat dvě přednášky v sobotu 1. 10. v dopoledních hodinách. Přednášet budou naši odborníci. MVDr. Zdeněk Klíma se bude věnovat způsobům
zdolávání varroózy u nás a ve světě. Možnostem výroby medového vína a legislativním podmínkám
pro jeho výrobu u nás a ve světě se bude věnovat Ing. Jaroslav Lstibůrek náš přední specialista
v tomto oboru.
Význam výstavy spočívá nejen ve shlédnutí jednotlivých prezentací a účasti, ale zejména v možnosti
kontaktu s ostatními včelaři.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni jak k účasti, tak i ke spolupráci při realizaci výstavy.
Leopold Matela – místopředseda PSNV-CZ, o.s.
leopold.matela@n-vcelari.cz
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