
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s., Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice

www.n-vcelari.cz

e-Věstník PSNV-CZ 12 / 2010

Úvodník
Vážené včelařky, vážení včelaři,

blíží se konec roku 2010 a do schránek se Vám dostává poslední letošní e-Věstník. Pracovní 
společnost nástavkových včelařů CZ, o.s., která jej pro Vás připravuje, vstupuje do druhého 
desetiletí své existence. Nebudeme zde bilancovat uplynulé období, ale nahlédneme do blíz-
ké budoucnosti. 
Hned v lednu pořádá PSNV-CZ, o.s., celkem 3 akce: první víkend bude patřit již dříve avizo-
vané akci – III. Setkání uživatelů VMS – kde si lze opět vyslechnout zajímavé přednášky na 
stále aktuální témata včelích nemocí a kde lze také vystoupit s krátkým příspěvkem nebo se 
zapojit do zajímavých diskusí.
Ve druhém lednovém víkendu se v Centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce usku-
teční školení lektorů PSNV-CZ, o.s., zejména v oblasti didaktické a pedagogické. Jak možná 
víte, PSNV-CZ, o.s., buduje nezávislý vzdělávací včelařský systém, tak, aby včelařům mohla 
poskytnout kvalitní a komplexní servis.
Třetí lednový víkend se uskuteční další kurs nultého ročníku Jihočeské včelařské školy v Blat-
né. Chcete-li trochu nahlédnout do výuky, můžete se podívat na fotogalerii zveřejněnou na 
webu www.n-vcelari.cz
V posledním lednovém víkendu navštíví čtyři naši členové mezinárodní konferenci „Varroa – 
still a problem in the 21st century“, pořádanou organizací IBRA (International Bee Research 
Association). Konference se aktivně účastní přední světoví odborníci zabývající se problemati-
kou varroózy a věříme, že vyslaná delegace se vrátí s novými poznatky, postřehy či zkušenost-
mi, které bude moci dále sdílet také s českými a slovenskými včelaři.

V únoru budete moci navštívit zajímavou přednáškovou akci PPP (Podkrkonošský potlach 
v papučích), která již proběhla začátkem letošního roku, a to hned třikrát. Dále pro Vás 
PSNV-CZ, o.s., připravila březnový zájezd na největší evropskou včelařskou prodejní výstavu, 
která se každoročně koná v italské Piacenze. Podrobnosti se dočtete v pozvánce dále.

Přinášíme Vám také malou exkurzi do historie, a to jednak informací o knize z roku 1917, kte-
rou jsme pro Vás v elektronické verzi umístili na webu PSNV-CZ, o.s, a také velmi zajímavým 
dopisem včetně reakce týkající se mezistěn, obojí z roku 1959.

V některém z následujících e-Věstníků přineseme také termíny konání Letních škol nástavko-
vého včelaření. Na Letních školách je vedle teoretického výkladu také praktická výuka přímo 
u včel. Jde o velmi oblíbené akce, o čemž svědčí každoročně výrazně větší zájem, než dovolu-
je kapacita kurzů uspokojit. Z tohoto důvodu budou přednostně před oficiálním zveřejněním 
termínů na webu PSNV-CZ, o.s., nebo v časopise Moderní včelař informováni formou e-Věst-
níku členové PSNV-CZ, pro které je e-Věstník primárně určen.

Věříme, že před nadcházející sezónou oceníte některé z pořádaných akcí a že tak alespoň 
trochu pomůžeme rozšířit Vaše obzory, znalosti či praktické dovednosti.

Lukáš Matela – jednatel PSNV-CZ, o.s.
jednatel@n-vcelari.cz

http://www.n-vcelari.cz
http://www.ibra.org.uk/articles/IBRA-Varroa-Conference-2011
http://www.ibra.org.uk/articles/IBRA-Varroa-Conference-2011
http://www.ibra.org.uk/
http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=87
http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=88
http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=88
mailto:jednatel%40n-vcelari.cz?subject=
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III. setkání užIvatelů vMs
Aktuální informace týkající se třetího setkání uživatelů VMS v Brně dne 9. 1. 2011 jsou na 
webu PSNV-CZ, a to včetně mapky, kde se akce bude konat. Každý účastník si ze setkání při 
příležitosti uplynulých 10 let PSNV-CZ, o.s., odnese malý užitečný dárek v podobě hrníčku 
PSNV-CZ.

Chcete-li se dozvědět nejen o aktuálních novinkách a trendech přístupů k nebezpečné varroó-
ze a doprovodných virózách, určitě si nenechte ujít tuto akci. Bude zde možné také přímo 
s autory diskutovat o dalším směrování VMS a o případných úpravách z hlediska uživatelské-
ho prostředí aplikace.

Srdečně zvou pořadatelé
vms-setkani@n-vcelari.cz

Program Setkání VMS 2010
Dopolední program:
 9:00 – 9:15 zahájení (Zdeněk Klíma)
 9:15 – 10:00  Tlumenní varoózy s použitím dlouhodobého odpařování kyseliny mravenčí 

porézním odpařovačem MitegoneTM (Antonín Přidal)
 10:10 – 10:55 Co víme o varroatoleranci včel (Květoslav Čermák)
 11:05 – 11:35 Varroamonitoring v praxi velkoprovozu (Miroslav Sedláček)
 11:40 – 12:00 Hledání dalších technik monitoringu varroózy (Dalibor Titěra)

 12:00 – 13:00 přestávka na oběd

Odpolední program:
 13:00 – 13:15 Včelařské pozorovací stanice (Petr Texl)
 13:20 – 14:05 Jak z VMS získat informace (Milan Čáp)
 14:10 – 14:55 Ostatní vlastnosti včelstev podporující varroatoleranci (Pavel Holub)
 15:00 – 15:30 Virózy, CCD a imunita včel (Jiří Danihlík)
 15:35 – 16:20 Populace kleštíka včelího a kolapsy včelstev (Bronislav Gruna)
 16:30 – 16:50 Nevšímavý včelař, příčina úhynů včelstev (Michal Počuch)
 16:55 – 17:10 VMS v roce 2011 (Zdeněk Klíma)

Na definitivní přípravě programu se pracuje, změny v programu vyhrazeny

Na VMS setkání bude možné vyřídit i agendu spojenou s členstvím v PSNV-CZ, o.s. (členské 
příspěvky, přihlášky, apod.). Je však vzhledem k organizačním úkolům a množství práce na 
podobných akcích žádanější, aby veškeré tyto úkony proběhly spíše elektronickou formou 
(bezhotovostní platba nebo elektronická přihláška). Instrukce k platbě členských příspěvků 
budou rozeslány do mailových schránek v průběhu několika dní.

Lukáš Matela – jednatel PSNV-CZ, o.s.
jednatel@n-vcelari.cz

http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=203&catid=44:vms&Itemid=82
mailto:vms-setkani%40n-vcelari.cz?subject=
mailto:jednatel%40n-vcelari.cz?subject=
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ZájeZd do Italské PIacenZy
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

pořádá odborný Zájezd do italské Piacenzy

na 28. národní včelařskou výstavu včelařského zařízení a včelích produktů

ve dnech 4. – 6. března 2011

Jedná se o každoroční největší včelařskou prodejní výstavu v Evropě
Prezentace minulých ročníků na www.apimell.it
Součástí zájezdu je prohlídka Verony a návštěva včelaře.
Registrovat se můžete již nyní: www.n-vcelari.cz/apimell

Další informace:

Tematické okruhy výstavy:
• zařízení pro mobilní včelaření
• zařízení pro profesionální a amatérské provozy
• zařízení pro získávání, balení a propagaci včelích produktů
• ukázka a nabídka včelích matek, oddělků a včelstev
• včelí produkty ve farmacii a kosmetice
• přípravky pro prevenci a léčení včelích nemocí

Předběžná cena zájezdu je 4 800 Kč/osobu

V ceně zájezdu je zahrnuto:
doprava lehátkovým busem, večeře, ubytování a snídaně v hotelu, vstup na včelařskou výsta-
vu, komplexní pojištění, průvodce, návštěva včelaře

Program:
• čtvrtek 3. 3. večer odjezd z Prahy (nocleh v lehátkovém autobusu)
• pátek 4. 3. prohlídka Verony, návštěva včelaře, večeře a ubytování v hotelu v Piacenze
• sobota 5. 3.  snídaně v hotelu, návštěva včelařské výstavy v Piancenze, odjezd (nocleh 

v lehátkovém busu)
• neděle 6. 3. dopoledne příjezd do Prahy

http://www.apimell.it
http://www.n-vcelari.cz/apimell
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Český vČelař
„Od I. Vydání r. 1897 uplynulo 20 let. Mnoho se změnilo i ve včelařství, nové názory a zkuše-
nosti zavládly také na včelínech. „Leč v základních věcech podstatných změn není, a co před 
lety včelařství prospívalo, dosud platí s malými odchylkami. A mladým včelařům i nadále je 
třeba rádce a vůdce spolehlivého, třeba je návodu stručného, v němž rychle a snadno najdou 
nejpotřebnější pravidla ze zkušeností čerpaná, podle nichž mohou bezpečně na včelíně hos-
podařiti úspěšně.“ 

„Včelařství zajisté vedle rolnictví, myslivosti a rybářství k nejstarším živnostem počítati dlužno, 
nebo již písmo sv. v nejstarších dobách se o něm zmiňuje. Nyní arci včelařství velmi zřídka 
jako hlavní živnost se provozuje, nýbrž toliko jako vedlejší zaměstnání, ušlechtilá zábava více 
pro potěšení než z vypočítavosti od milovníků přírody pěstováno bývá, ač sem tam i leckterý 
včelař, abychom řekli, řemeslně včelařství dosud provozuje, než to již vzácnější jsou výjimky.“

„Je nesporno, že včelařství také se vyšinulo až k výšinám vážné vědy, jak dokazují přednášky 
na vysokém učení českém, ale ty zpustlé, opuštěné včelíny hlásají, že přes všecek pokrok a vý-
zkumy naše včelařství soudobé je pouhým stínem oněch zlatých dob, kdy v jediné lidnatější 
osadě bylo více včelstev, než se nyní napočítá v rozlehlých krajích.“

„Po návsích, podél cest stávaly košaté lípy, na pahorcích zelenaly se četné háje a lesíky, a když 
ty z větší části pokáceny byly. Jakož lesy vůbec značně prořídly, zašel opět bohatý pramen pro 
včelstva naše, kteráž následkem toho na mnoha místech zanikla úplně. K tomu ještě přidružilo 
se v krajích nejedněch pěstování mnohých rostlin průmyslových, které včelám bu žádné, 
anebo nepatrné poskytují snůšky, namnoze velmi nejisté. Nebo uhodí-li v době květu jejich 
počasí nepříznivé, což nezřídka se stává, nemohou včely se zásobiti, živoří, a opakuje-li se po 
více let, odumrou. Z předních, ne-li hlavních příčin úpadku včelařství byla a jest však nedba-
lost včelařů a nevšímavost jejich vzhledem k výzkumům doby nové a pokroku včelařskému.“

Několik namátkově vybraných odstavečků z knihy Český včelař se zdá být aktuální i dnes. 
Přitom jde o knihu z roku 1917, z doby, kdy ještě T. G. Masaryk netušil, že bude prvním čes-
koslovenským prezidentem.

Naskenovanou elektronickou verzi knihy si můžete prohlédnou na webu PSNV-CZ, o.s.

Knihu nám zapůjčil současný předseda OV ČSV Bruntál, Václav Pokorný z Břidličné, kterému 
patří veliký dík. Můžeme tak využít zimních večerů a nahlédnout do nedávné historie včelařské.

Leopold Matela – místopředseda PSNV-CZ, o.s.
mistopredseda1@n-vcelari.cz

chov královen dle Method aMerIckých
Od konce loňského roku je na webu ke stažení také stará kniha z roku 1907 s názvem: Chov 
královen dle method amerických. Za dlouhých zimních večerů se tak můžete pobavit čtením 
o včelaření na začátku minulého století.

http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=34:oznamni&Itemid=80
mailto:mistopredseda1%40n-vcelari.cz?subject=
http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=139:chov-kraloven-dle-method-americkych&catid=50:biologie-vcel&Itemid=68
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ZaMyšlení nad sMysleM vMs
Asi před dvěma roky mi starší včelař po důvěrníkovi vzkázal, že již má dost toho stálého léče-
ní včel těmi jedy. V duchu jsem s ním souhlasil, ovšem jak to zařídit, aby včelstva nehynula, 
není jednoduchý úkol.

Seminářů věnovaných problematice včelích nemocí, na kterých přednášeli Ing. Veselý, 
Ing. Přidal, Ing. Čermák, Ing. Titěra, MVDr. Dvořák se většinou zúčastnilo 5 až 10 funkcionářů 
z naší ZO. Z přednášky Ing. Čermáka si vedoucí nově vzniklého včelařského kroužku při ÚSP 
v Háji u Ledče přivezl náčrtek varroa dna. Varroa dna následně se členy vyrobil a používá je.

V roce 2009 jsme se chtěli v naší organizaci po sto letech činnosti „komunikačně zdokonalit“. 
Podnětem bylo vepsání e-mailových adres na přihláškách nových mladých členů. Tedy i my 
starší jsme se zapojili a dnes náš adresář má 70 adres ze 116 členů. Pro včelaře ve stáří 80 let 
plus tuto komunikaci zajišují jejich vnuci – s nimi počítáme jako s budoucími včelaři.

Jakmile jsme měli „moderní komunikaci“, byl již krok k žádosti k našim členům o poskytování 
údajů o spadu kleštíka – po provedených ošetřeních. Náš způsob jsme nazvali VMS Ledeč 
(ovšem bez vyžádání svolení PSNV k užívání této značky). 

Vycházeli jsme z informace Ing. Ivana Černého, že každé včelstvo se chová ve vztahu k varroó-
ze odlišně. V roce 2009 jsme takto získali informace o spadu po jednotlivých ošetřeních ze 
16-ti stanoviš, které jsme potom bez jmen včelařů poskytli všem zúčastněným včelařům. Nej-
větším přínosem z této akce byl zájem všech zúčastněných o kontrolu zdravotního stavu 
svých včelstev.

Podle výsledku spadu kleštíka ze zimní měli 2009/2010 bylo nutno jarním nátěrem plodu oše-
třit 76 včelstev (z 1005 zazimovaných) u 14-ti včelařů. Členové sami požadovali objednání 
Formidolu celkem pro 50 % včelstev. Zde jistě sehrála roli i osvěta a vlastní zkušenost – kleš-
tíka lze likvidovat včas přírodní látkou. OV ČSV spolu se SVS rozhodl o celoplošném léčení 
Gabonem – podmíněno klinickým hodnocením! Náš protest, že budeme léčit Formidolem, 
nebyl bohužel vyslyšen.

V roce 2010 jsme získali informace o spadu kleštíka po ošetřeních fumigacemi i aerosolem 
v prosinci – celkem ze 16-ti stanoviš. Zde byla sledována 154 včelstva. Největší spad po 1. 
fumigaci byl nahlášen 300 ks , 262 ks , 250 ks, 199 ks , 180 ks, a to vždy u jednoho včelstva na 
různých stanovištích. Součet spadu kleštíků po 1. fumigaci byl 4120 ks – tedy průměr na jed-
no včelstvo 27 ks. Poskytnutá hlášení mají různou vypovídací hodnotu. Protože včelaři léčili 
gabonem i formidolem , nelze z přehledu spadu po 1. fumigaci objektivně posoudit účinnost 
těchto přípravků. Za nejvěrohodnější považujeme údaje ze stanoviš, kde včelaři mají var-
roadna. Nových úlů a varroaden nám podstatně přibylo a toho si opravdu vážíme.

Dne 20. 12. 2010 jsme výsledky spadu, jak nám byly nahlášeny, odeslali s vysvětlujícím ko-
mentářem (celkem 7 stran) na všech našich 70 e-mailových adres. Jména zúčastněných včela-
řů při sledování jsme uvedli souhrnně s poděkováním za jejich práci navíc, jednotlivá stano-
viště nejsou označena jmény.

Pro ilustraci přikládáme tabulku, jak nám ji poskytl jeden zkušený a pečlivý včelař.

Ve žlutém poli dole je komentář k zamyšlení pro naše členy, aby tuto pečlivost následovali, 
protože si v budoucnu budou moci ušetřit čas, peníze za léky a nebudou otravovat včely jedy.
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Detailní vyhodnocení spadu kleštíka včelího na stanovišti č. 6
Číslo úlu 1. fumigace 2. fumigace aerosol Poznámka

01 29 1 1 A
02 15 0 0 X
03 72 5 1 A
04 31 39 1 Výměna matky 15. 8. 2010 A
05 7 0 0 X
06 12 1 0 Y
07 4 1 0 Y
08 9 2 0 Y
09 3 0 0 x
10 4 0 0 X
11 2 1 0 Y
12 30 0 0 X
13 70 1 0 Y
14 12 0 0 X
15 3 0 0 X
16 2 0 0 X
17 5 0 0 X
18 3 0 0 X
19 1 0 0 X
20 15 0 0 X
21 6 1 0 Y
22 11 0 0 X
23 21 2 0 Y
24 15 0 0 X
25 5 0 0 X
26 2 0 1 A

Průměr 15 2 0.15 15 X 7 Y 4 A

Dle výsledků spadu se jedná o včelnici v dobrém zdravotním stavu. Včelstva zimována na 
dvou nástavcích 39x24. Léčeno Gabonem. 

Při pohledu na spad u jednotlivých včelstev by teoreticky u 15-ti včelstev stačilo ošetření 
1. fumigací, tato včelstva označena v poznámce X. U dalších 7 včelstev – označeno Y by po-
stačovala 2. fumigace. Tedy pouze ve čtyřech případech bylo ošetření aerosolem potřebné. 
Zde ovšem spad jednoho kleštíka po aerosolu v každém včelstvu spíše napovídá, že kleštík 
po 2. fumigaci nespadl okamžitě na podložku, ale až později.
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Na závěr našeho zamyšlení jsme členům napsali:

Kdo z Vás má zájem hledat cesty, jak neobtěžovat včelstva léčením a přitom úspěšně včelařit, 
doporučujeme navštívit www.vigorbee.cz › Autor › Přednášky, kde čtěte pod dvojitou čarou. 
ÚV ČSV nemá zájem, aby Ing. Čermák CSc. na téma včelí nemoci a varroatoleranci přednášel. 
Dále můžete navštívit www.n-vcelari.cz › Nejnovější články › Live and let die!! (Žít a nechat 
zemřít!!), přečíst upoutávku a pokračovat na www.mojevcely.eu a pod obrázkem č. 4 si přečíst 
o průkopníku VT Dr. Keffusovi. Více najdete v Moderním včelaři č. 5 / 2010 – kde na str. 9 
přílohy je fotografie Dr. Keffuse a vedle je napsáno „Používání chemie je včelaření Neandr-
tálců“. I závěr článků, že Dr. Keffus bude školit 400 čínských velkovčelařů, je na pováženou.

Závěr:

Nejsme výzkumníci, ale máme zájem o zdravotní stav našich včelstev. Z historie našeho spol-
ku víme, že v roce 1959 bylo do včelího vosku v továrnách při výrobě mezistěn přidáváno 
10 % chemicky extrahovaného vosku z výtlačků. Tehdy to VÚ včelařský v Dole schválil. Naši 
předchůdci našli svoji cestu – vlastní výrobu mezistěn, pochopitelně pouze z včelího vosku. 
Vážíme si jejich postupu, a pokud si naši následovníci po 50 letech přečtou naši snahu, jistě 
se za nás nebudou muset stydět.

ZO ČSV o. s. Ledeč nad Sázavou
29. 12. 2010

Karel Mišoň – nákazový referent

ZeMědělský kalendář
„Včelaření je poezií zemědělství.“

Joseph Michael Ehrenfels (r. 1818 – rakouský včelař s vlivem na moravské včelařství)

Již několik let spolupracuje PSNV-CZ, o.s., s vydavatelem 
Zemědělského kalendáře, který přináší každoročně zajímavé 
čtení pro celou rodinu na každý den příštího roku. Více než 
dvousetstránková celobarevná publikace s bohatým fotogra-
fickým vybavením přináší podrobný denní kalendář, horo-
skopy, pranostiky a provází čtenáře nejen různými řemesly 
a tradicemi, ale zároveň jim poskytne přehled, jak je na tom 
české zemědělství. Nechybí rozhovory a reportáže, užitečné 
rady i netradiční recepty či zajímavosti ze života na venkově. 

Tématu zajištění ochrany včel před otravami přípravky na 
ochranu rostlin i dalšími aspekty zemědělské činnosti z hle-
diska včelaření se zde věnuje Ing. Antonín Přidal, Ph.D. 
z Mendelovy univerzity v Brně. 

Kalendář zakoupíte v prodejnách tisku, ve vybraných knih-
kupectvích nebo hypermarketech za cenu 129 Kč. Objed-
nat ho můžete na dobírku za 160 Kč včetně poštovného na: 
info@zemedelskykalendar.cz nebo na telefonu 775 571 797.

2011
 zemědělský kalendář

www.zemedelskykalendar.cz

http://www.vigorbee.cz/autor/prednasky/
http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=207:live-and-let-die&catid=63:varroatolerance&Itemid=103
http://www.mojevcely.eu/news/live-and-let-die-/
mailto:info%40zemedelskykalendar.cz?subject=
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nástěnný kalendář Psnv-cZ, o.s.
PSNV-CZ vydala tradiční nástěnný pracovní včelařský kalendář pro rok 2011, tentokrát s vý-
razným předstihem. Kalendář je zdarma a můžete ho získat ve včelařských prodejnách a na 
akcích PSNV-CZ.

První z akcí, na které jste kalendář mohli získat byla ostravská výstava Život na zahradě. Na-
vštívíte-li III. setkání uživatelů VMS, můžete si zde kalendář rovněž vyzvednout. Věříme, že 
motiv chovatelského kalendáře ocení všichni, kdo si chtějí vychovat vlastní matky, či matky 
ze zakoupených otevřených matečníků.

http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=197&catid=55:psnv-probehle&Itemid=87
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MeZIstěny v roce 1959
Československý svaz včelařů – krajská pobočka v Jihlavě

Dne 4. května 1959

Vážený příteli,

v nejbližších dnech budou Ti /příp. byly/ zaslány mezistěny 6 a půl kusů, které jsou vyrobeny 
z 90 % včelího vosku a 10 % rafinovaného včelího vosku extrahovaného z výtlačků.

Žádáme Tě, abys sledoval jejich přijetí včelami, stavbu a rychlost stavby a zda se jeví v těchto 
bodech rozdíl od dosud používaných mezistěn.

Mezistěny zkoušej jak ve včelstvu při snůšce, tak i je přidej event. rojům. Výzkumný ústav 
včelařský v Dole bude vděčný za Tvůj názor o zavedení těchto mezistěn, které by znamenalo 
úsporu 1 vagonu dováženého vosku, jakož i další pozorování týkající se použití mezistěn ve 
včelstvech.

Prosíme, abys výsledky svého pozorování zaslal prostřednictvím naší pobočky VÚV v Dole do 
konce července t.r. Dodrž lhůtu !

S přátelským včelařským pozdravem „ Míru zdar ! “

 Lad.Kadlec Čeněk Vacek
 předseda jednatel

Odpově:

Obdržel jsem 6.5 kusů mezistěn k vyzkoušení, které jsou z 90% včelího vosku a z 10 % vos-
ku z výtlačků. Podle dopisu krajské pobočky Jihlava ze dne 4.5. podávám tuto zprávu. Dvě 
mezistěny jsem předal př. K. Duffkovi, okres.dův. a jednateli zákl. org. V Ledči n.S., dvě jsem 
předal př. J. Sukdolákovi předsedovi zákl. org. v Ledči s tím, že oba budou rovněž pozorovati 
stavbu včel na těchto mezistěnách.

Sám pak jsem uložil 2,5 mezistěny včelstvu č. 1, o kterém vím, že jsou nejlepší stavitelky. Prv-
ní mezistěna byla vystavěna bezvadně jako každá jiná, druhou včelky zdeformovaly a stavěly 
raději na části mimo mezistěnu. Půlku stavěly napřed spodní část rámku bez mezistěny a pak 
teprve hořejší část s mezistěnou. Celkem tedy všechny tři byly vystavěny, až na druhou, trochu 
nepravidelně stavěnou.

Dopis krajské pobočky praví, Výzkumný ústav bude vděčný za názor včelařů. Na tuto větu 
dovolím si tlumočit názor včelařů na přidávání tohoto vosku do mezistěn. Za 1. bude-li se 
soustavně do výroby přidávati 10 % jest obava, že za několik roků budeme míti u nás vosk 
znehodnocený, poněvadž se v souších bude vraceti část tohoto vosku a stále bude v mezistě-
nách přibývati vosku špatného. Za druhé malou otázku některých včelařů. Zda med snešený 
do takových buněk nebude trpěti na jakosti a za třetí, jestliže se na včely klade takový důraz 
a národohospodářský význam, pak si zaslouží, aby obdržely takový vosk, jaký si sami vyrobily.

 S pozdravem Jan Mišoň Ledeč n. Sáz.
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lektořI vČelařství Psnv-cZ
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s., se ve velké míře věnuje vzdělávání pokro-
čilých a začínajících včelařů. Pro tuto činnost potřebuje kvalitní lektory z celého oboru včelař-
ství, včetně oblastí práva, ekonomie, účetnictví, medicíny aj. Pro částečné finanční krytí vzdě-
lávacích akcí z dotací EU jsme doposud využívali lektory ze seznamu ČSV, o.s. Od 1. 1. 2011 
nabývá účinnost Novela nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění novely z roku 2007, která 
umožňuje pro přednáškovou činnost využívat lektory i ze seznamu dalších občanských sdru-
žení zabývajících se chovem včel. PSNV-CZ, o.s., seznam lektorů bude předkládat žadateli 
o dotace (ČSV, SZIF) každý rok k 31. lednu.

Vás, které výzva oslovila a chcete se s námi na této činnosti podílet, žádáme, abyste do 
10. 1. 2011 poslali vyjádření na níže uvedený kontakt s uvedením zaměření lektorské činnosti 
(seznam zaměření přednášek a kurzů dle Nařízení vlády).

Zároveň budoucím lektorům nabízíme odborné školení 14. – 15. 1. 2011 ve Sluňákově, 
v Centru ekologických aktivit města Olomouce. Protože kapacita školení je limitovaná 25 
místy, bude obsazování kapacity podle pořadí došlých přihlášek. Výuka na školení je hrazena 
PSNV-CZ, stravu a ubytování si hradí účastník.

V pátek 14. 1. od 16:00 jsou plánované odborné přednášky a cvičení:
• Doc. RNDr. František Weyda, CSc.: Fotografujeme hmyz
• Bc. Jiří Danihlík: Molekulární základ genů a dědičnosti
• MVDr. Zdeněk Klíma: Mikroskopování ve včelařství

Celá sobota 15. ledna bude věnována kurzu lektorských dovedností pod vedením PaedDr. Mi-
roslava Mrkvici na téma: Příprava (sběr materiálů, třídění, psaní, zkouška), hlasová příprava, 
3 P (poučení, pobavení, přehlednost), jak získat a udržet pozornost, jak pracovat s důkazy, 
důkazy emociální, důkazy racionální, význam neverbální komunikace, soulad obsahu, hlasu 
a řeči těla, námitky, reakce na ně atd.

Ing. Petr Texl – ředitel PSNV-CZ, o.s.
reditel@n-vcelari.cz

cZech sugar challenge
Výzva pro české (ale i slovenské) včelaře. Pokud jste tuto výzvu Dr. Johna Kefusse ještě neza-
znamenali, můžete si ji přečíst na webu PSNV-CZ.

http://www.slunakov.cz
mailto:reditel%40n-vcelari.cz?subject=
http://www.n-vcelari.cz/mv/archiv/2010_06_c173.pdf
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e-věstník jIž Přes rok InforMuje

Členy Psnv-cZ, o.s.
V podletí roku 2009 uvedla PSNV-CZ, o.s., v život již déle plánovaný projekt – e-Věstník. Jde 
o občasný, nepravidelný elektronický věstník. Primárně je určen pro členy PSNV-CZ, o.s., ale 
téměř vždy je zasílán také přispěvovatelům systému VMS. Mimořádně je rozeslán také širší-
mu okruhu českých, slovenských a polských včelařů. Máte-li zájem jej pravidelně odebírat, 
můžete se zapojit do projektu VMS. Vedle poskytnutí naměřených dat, jež oceňují zejména 
začínající včelaři, jde o systematickou evidenci údajů, která Vám samotným usnadní např. 
rozhodování o tom, ze kterých včelstev je vhodné rozchovávat matky a u kterých je naopak 
vhodné matky vyměnit.

Jinou možností, jak si zajistit odběr e-Věstníku, je členství v PSNV-CZ, o.s., která si za 10 let 
své existence získala mezi včelařskou veřejností značný ohlas.

Na závěr roku i posledního čísla se s Vámi neradi loučíme a doufáme, že s námi vydržíte i do 
dalšího roku i dalšího čísla. Přejeme Vám, Vašim včelám, Vašim rodinám i všem blízkým vše 
nejlepší. Hlavně štěstí, radost (ze včel i z medu) a pohodu.

Redakce e-Věstníku

PPP – Podkrkonošké Potlachy

v PaPuČích PokraČují
Podkrkonošské potlachy v papučích v Hostinném budou i letos pokračovat. Papuče nebudou 
povinné, kdo si chce zapařovat nohy v botách, tak mu nebude bráněno :-)

Zatím je dojednána přednáška Ing. P. Cimaly která bude v sobotu 5. února. Začátek jako ob-
vykle v 9:00 hodin, doba trvání nejméně do oběda, po obědě pokračovaní pro tvrdé jádro. 
Určitě bude o čem povídat i na co se vyptávat. Bližší informace budou v příštím e-Věstníku, 
přihlašovat se můžete již nyní ve formuláři: www.n-vcelari.cz/ppp.

Organizátoři se na Vás těší.
Karel Jiruš – člen rady PSNV-CZ, o.s.

karel.jirus@seznam.cz

http://www.n-vcelari.cz/ppp
mailto:karel.jirus%40seznam.cz?subject=

