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Úvodník
Milí čtenáři e-Věstníku,
v rychlém sledu se Vám dostává do rukou další číslo, letos již jedenácté. Již jsme se definitivně od 
knih a klávesnic počítačů přemístili ke včelám, proto dovolte pár pozvánek na blížící se akce zajímavé 
pro zvídavé včelaře. K nim ještě přidáváme zprávu o nové knížce pohádek.
Protože se jedná o informace, které jistě budou zajímat širší včelařskou veřejnost, rádi bychom toto 
číslo (podobně jako č. 10) znovu věnovali všem zájemcům. Bude proto dostupné i na webu PSNV-CZ.

Redakce

Pozvánky
Den ve starostově lese 27. dubna 2012 (pátek) od 10 do 16 hodin

Místo konání: Krhová u Valašského Meziříčí

Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ) bude mít na akci stánek věnovaný včelám 
a včelaření, prezentace bude opravdu stylová, protože se bude nacházet přímo na včelnici.
Navštivte nás a seznamte se s životem včel i včelími produkty.

Naše prezentace:
• prosklený úl k bezpečnému pozorování života včelstva
• ochutnávka a prodej včelích produktů
• možnost získat informace o včelích produktech
• poradenství pro začínající včelaře
• pro stávající včelaře možnost konsultace zvládání nemocí včel (především varroózy)
• informace o nástavkovém včelaření
• prodej časopisu Moderní včelař – starší i nová čísla
• prodej nástavkových úlů typu Langstroth a dalšího vybavení pro včelaře

Přijďte se informovat o všem, co Vás o včelaření a včelích produktech zajímá!
Další informace o akci: www.krhova.com
Převzato z webu www.mojevcely.eu

Parafinování
O víkendu 28. – 29. 4. máte možnost si nechat naparafinovat své včelařské vybavení. Kotel je kon-
struován na nástavky Optimal i Langstroth. Místem parafinování je Hrachovec u Valašského Meziříčí. 
Pro bližší informace a domluvu se obracejte na Davida Kováře, tel: 777 629 452, 777 992 452, 
e-mail: d.avel@seznam.cz

Přednáška
Integrované tlumení varroózy
se uskuteční v Dobré u Frýdku-Místku 29. 4. od 9 hodin ráno v místnosti nad jídelnou ZŠ. 
O alternativních metodách boje proti varroóze bude přednášet MVDr. Zdeněk Klíma z Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno.
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Jedem s medem z jaroměřské výtopny
Letošní muzejní sezóna Železničního muzea Výtopna Jaroměř začne na 1. máje otevřením muzea s jeho 
technickými sbírkami. Hlavní zahájení sezóny pak nastane 5. května otevřením muzea a vypravením 
letošního prvního nostalgického parního vlaku, jehož cesta tentokrát povede přes Hradec Králové až 
do Pardubic, se zastavením v Rosicích nad Labem, kde na nádraží sídlí partnerské železniční muze-
um s mnoha zajímavostmi pro dospělé i děti. Po celou sezónu v muzeu i v nostalgických vlacích bude 
k dostání jaroměřská specialita „Pochoutka mašinfíry“, což je sklenička jaroměřského medu přímo od 
včelaře s originální etiketou. Jeho zakoupením můžete přispět na opravu nejstarší provozuschopné 
parní lokomotivy Conrad Vorlauf z roku 1873, která je v jaroměřské výtopně rekonstruována. Přijďte se 
potěšit jarní jízdou historickým vlakem, načerpat nové zážitky technické historie, jejíž sláva nezachází, 
a ještě si odnesete domů dobrý med s dobrým pocitem podílu na obnově historického unikátu.
Podrobnosti o aktivitách železničního muzea a jízdní řád najdete na www.spolecnost-zeleznicni.cz.

Bohuslav Škoda 
Václav Jirka

Další informace najdete zde:
www.vlaky.net
www.spolecnost-zeleznicni.cz
nachodsky.denik.cz
www.extramodely.cz
www.retrolok.cz
hradec.idnes.cz

Kurs pro začínající včelaře
Místo: včelnice v Krhové u Valašského Meziříčí
Datum: 23. června 2012 (sobota)
Časový harmonogram: Začátek v 9:00 hodin, konec po 16. hodině
Popis kursu:
Kurs je určen pro začínající včelaře, kteří si včelstva už pořídili nebo teprve uvažují o koupi oddělků. 
Náplň kursu je přizpůsobena úplným začátečníkům, ovšem i mírně pokročilí si jistě přijdou na své.

Co se bude na kursu probírat?
• legislativa spojená s pořízením a registrací včelstev
• včelařská literatura a zdroje informací
• včelařské spolky
• vybavení vhodné pro začínajícího včelaře
• úlová sestava Langstroth a Optimal
• výběr vhodného stanoviště pro včely
• praktická práce se včelstvy – od zapálení kuřáku až po vyhledání a označení matky
• práce s oddělky a jejich zdárné přivedení do síly a přezimování do další sezóny
• léčení včelstev a problematika včelích chorob

Během kursu se bude také prakticky včelařit, účastníci jsou povinni si zajistit ochranné pomůcky 
(kukla či klobouk), ostatní dle uvážení účastníka. Kurs je organizován jako seminář s teoretickou 
a praktickou částí (workshop).
Kursovné je 200 Kč a vybírá se přímo na kursu. Každý účastník si bude moci vybrat jedno číslo ze starších 
vydání časopisu Moderní včelař. Kurs probíhá pod záštitou Pracovní společnosti nástavkových včelařů.
Vedoucí kursu: Mgr. Jiří Danihlík a RNDr. Leopold Matela

http://www.n-vcelari.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.spolecnost-zeleznicni.cz
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/4140-Conrad-Vorlauf-ucinil-razny-krok-ke-svemu-znovuzrozeni/
http://www.spolecnost-zeleznicni.cz/411.0/411_.htm
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/historicka-lokomotiva-conrad-vorlauf-ziskala-novy-kotel-20120314.html
http://www.extramodely.cz/images/conrad.pdf
http://www.retrolok.cz/n/14/OPRAVA-POSLEDNI-DOCHOVANE-LOKOMOTIVY-CONRAD-VORLAUF
http://hradec.idnes.cz/nadsenci-z-jaromere-chteji-ozivit-nejstarsi-provozuschopnou-lokomotivu-1rl-/hradec-zpravy.aspx?c=A110916_1652625_hradec-zpravy_klu
http://www.modernivcelar.eu
http://www.psnv.cz
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=233&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=267&catid=67:vizitka&Itemid=114


e-Věstník  25. 4. 2012 11 / 2012

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

www.psnv.cz www.varroamonitoring.cz www.modernivcelar.eu
Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz

Další informace:
Kurs je určen pro cca 15 osob, pro přihlášení pište na e-mail: j.danihlik@gmail.com
Ubytování není zajišťováno. Z technických důvodů není možné zajistit oběd, protože kurs se koná 
v lese na včelnici. Parkování je možné asi 1 km od včelnice, dále je nutné pokračovat pěšky po zpev-
něné lesní cestě.
V případně velmi nepříznivého počasí si vyhrazujeme právo na zrušení kursu (nejpozději den pře-
dem), pro případ přeháňky bude zajištěn stan.
Krátkou reportáž z minulého roku naleznete na webu www.mojevcely.eu.

Co číst? (Chvilka malá a knih plno...)
Tímto vypůjčeným citátem výroku Jana Wericha ze slavné předscény bychom rádi uvedli rubriku, 
v níž se čas od času zmíníme o zajímavé literatuře, která se nějak dotýká včel a včelaření. A začneme 
pohádkami... :-)

Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka
V těchto dnech přichází do prodeje nová kniha pro děti od Jana Lebedy. Zatímco skřítka Medovníčka 
už známe z předchozích dvou Lebedových knih, tentokrát poznáme i jeho kamaráda, skřítka Barvínka.
Ten se stará o rostliny. Dbá na to, aby květy měly správnou barvu, aby tráva dobře rostla a také obilí 
aby pěkně zrálo ve slunci. Oba skřítkové umí kouzlit. Medovníček se proměňuje třeba ve větvičku, 
nebo v nějakou houbu či kámen u cesty. Rozumí řeči zvířat i ptáků a hmyzu. Také Barvínek se umí pře-
měnit v lísteček nebo v lupínek trávy. Za svoji péči o rostliny dostává od nich barvy. Červenou např. 
od vlčího máku, modrou mu poskytují luční zvonky a polní chrpy, žlutou má od pampelišek a zelenou 
od trávy. Však také společně s Medovníčkem natřeli včelám všechny jejich úly v okolí novými bar-
vami. Také pomohli najít cestu zbloudilému 
včelímu roji. Barvínek se od Medovníčka do-
věděl i mnoho jiných zajímavých věcí o životě 
včel. A zažili spolu i další dobrodružství nejen 
se včelami. Např. Medovníčkovi se podařilo 
s pomocí vos zahnat mlsnou kozu, která si 
Barvínka spletla se šťavnatým lupínkem. 
Kniha obsahuje 18 kapitol rozsahem upra-
vených tak, aby odpovídaly schopnosti dětí 
předškolního i raného školního věku soustře-
dit se (cca 20 min. pomalého čtení).

Je určena pro děti ve věku 5 až 8 let a poslouží 
jim k zábavě a k poučení i k dobrému usínání. 
Obsahuje celou řadu přírodních zajímavostí, 
které mohou poučit i dospělého čtenáře.

Knihu ilustrovala svými kouzelnými obrázky 
opět Zdeňka Študlarová, vydalo Nakladatel-
ství Brána, a.s., Praha.

http://www.n-vcelari.cz
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http://www.modernivcelar.eu
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http://www.mojevcely.eu/news/jak-probehly-letosni-kurzy-vms-a-zacatecniku-/

