Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.
Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice
www.n-vcelari.cz
IČO: 26519836

e-Věstník PSNV-CZ 2 / 2010
Vážení členové PSNV-CZ, vážení uchazeči o členství, vážení přispěvovatelé do VMS,

zima se stále nechce vzdát svého kralování nad přírodou, ale jarní rovnodennost se neúprosně
blíží. Naše včelky se už několik týdnů, zatím ale velmi pozvolna, připravují na hlavní sezónu.
My včelaři už se však již nyní na sezónu musíme připravovat intenzivněji, abychom rychlým
nástupem jara a rychlým rozvojem našich včel nebyli zaskočeni. Ti zodpovědnější z nás
přípravám na jaro věnovali dlouhé zimní večery a nyní je čekají již jen dokončovací práce.
Ostatní ještě mohou využít deštivých březnových a dubnových dnů.
Abychom se při rozhodování o koupi nového vybavení rozhodli správně a informovali se o
novinkách v oboru, můžeme navštívit akce pořádané v nejbližších dnech. Dnešní e-Věstník
přináší zejména pozvánky na tyto akce.

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

Pozvánka na II. včelařskou burzu v Bohuslavicích u Hlučína

Zveme všechny včelaře, kteří chtějí něco prodat, ale i koupit a má to něco společného se
včelami; nové nebo starší, ale i něco pro sběratele.

Termín: 28. března 2010
Čas: 14:00 - 17:00
Místo konání: Bohuslavice u Hlučína, okres Opava, kulturní dům
Kontakt: 724 043 792, info@ostarek.cz

Reportáž z podzimní včelařské burzy v Bohuslavicích je možné shlédnout zde.
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Pražská včelařská setkávání na Jižním Městě
každou 3. středu v měsíci od 16 hodin
Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha-Háje
(nová kruhová stavba s moderní zvonicí; 100 metrů od konečné stanice metra C – Háje výstup
z metra ve směru proti příjezdu; před areálem je parkoviště; sjezd z D1 - exit 2)
Kliknutím na odkaz se otevře mapka místa konání

20. ledna – téma: Včelí produkty a lidské zdraví
proběhlo – přednášel MUDr. Jiří Brožek – reportáž zde
17. února – téma: Zdravá včelstva
proběhlo – přednášeli: I. Černý, A. Přidal, E. Veselý – reportáž zde

zítra - 17. března – téma: Evropské včelařství
přednáší:
•

Ing. František Texl – Pásmo poznatků, obrázků a zamyšlení z návštěv u včelařů
ve Francii, Švédsku, Řecku, Kypru a Rakousku.

•

Ing. Petr Texl – Dvě návštěvy u profesionálních včelařů v Toskánsku (Itálie)
s odstupem čtyř let – porovnání. Návštěva učitele včelařství a biovčelaře
v Lucembursku (systém Demeter).

21. dubna – připravuje se – téma: Varroamonitoring System pro hobby včelaře
• Ing. Ivan Černý – Varroamonitoring Systém před sezónou
• Ing. Pavel Holub – Počítání kleštíků a další matematika ve včelařství
19. května – připravuje se – téma: Včelařská sezóna v plném proudu
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s. ve spolupráci s Komunitním centrem Matky
Terezy (KCMT) připravuje v roce 2010 pravidelná včelařská setkání každou třetí středu
v měsíci ve velkém sále KCMT. Tato nová aktivita je určena nejen pro včelaře, ale i pro laickou
veřejnost, která se zajímá o zdravé životní prostředí, zdraví prospěšné potraviny a má kladný
postoj k trvale udržitelné přírodě. Při každém setkání aktivní

PORADNA PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE
OCHUTNÁVKA A PRODEJ VČELÍCH PRODUKTŮ

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Pozvánka na veletrh Techagro
V časopise Moderní včelař jste byli informováni o veletrhu Techagro, na kterém brněnští včelaři
pořádají již třetí ročník velké včelařské výstavy konané v pavilonu D.
Při plánované návštěvě si nezapomeňte z posledního čísla časopisu Moderní včelař vystřihnout
slevový kupón na 40,- Kč.
Na veletrhu bude mít stánek také PSNV-CZ. Poprvé zde představí novinku, kterou ocení
zejména včelaři, jimž není lhostejný zdravotní stav svých včelstev. Na přípravě této novinky se
poslední měsíc usilovně pracovalo a přípravu provázela i podnětná odborná diskuse. Více
informací týkající se nové pomůcky bude zveřejněno již brzy na webu PSNV-CZ.
Ke shlédnutí budou také na stáncích okolních vystavovatelů některé novinky na českém trhu,
jako například v zahraničí osvědčené, sériově vyráběné plastové mezistěny, stohovatelná
rámková krmítka nebo vzorek mechanicky odolného stropního krmítka o objemu 15 litrů.
Zajímavou expozici připravuje také nový český výrobce medometů, který svůj sortiment rozšířil
o odvíčkovací stroj a další příslušenství, tak aby na veletrhu mohl předvést kompletní vytáčecí
linku.
Samozřejmostí je také účast tradičních obchodníků, u kterých lze přímo na stánku zakoupit
vybrané včelařské vybavení.
Podle některých signálů si včelařská výstava na veletrhu Techagro získává stále větší oblibu.
Některé včelařské organizace pořádají do Brna celé autobusové výpravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

