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1Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s. Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice
Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz

www.psnv.cz www.varroamonitoring.cz www.modernivcelar.eu www.vcelar-farmar.cz

Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
sváteční dny jsou za námi a v nastalých dnech všedních otevíráme nový ročník e-Věstníku. Začínáme 
jej číslem, které je spíše informativní, zve totiž na několik zajímavých akcí, které se budou konat buď 
v nejbližší době, nebo na jaře, což bude za chvíli... 
Již tuto neděli se totiž pošesté sejdou v Brně uživatelé a příznivci Varroamonitoringu. A bude to 
setkání velmi zajímavé a s exkluzivním zahraničním hostem. Následující středu se pak znovu (a už 
počtvrté) sejdeme v Praze v Toulcově dvoře. V sobotu poté se pak v Dobré sejdou tamní včelaři s Mi-
chalem Počuchem a s tématem medovicové snůšky a melecitozy. 
A jak je to s tím jarem? To je tak: stále se vedou diskuse, proč jsou jen podzimní semináře a proč ne-
jsou jarní? Stejně tak se kolegyně a kolegové spíše z Čech ptají, proč je více akcí na Moravě a méně 
v Čechách, neboť to mají často dost daleko... 
Ono to závisí na lidech, kteří na sebe vezmou organizaci a najdou vhodnou lokalitu. A to se povedlo 
nyní absolventu Jihočeské včelařské školy v Blatné, kolegovi Janu Turčovi, a ve spolupráci s kanceláří 
PSNV-CZ tak vznikla letošní jarní varianta včelařských seminářů. Takže se potkáme na konci března 
v Nepomuku.
V závěru čísla znovu upozorňujeme na další číslo účtu PSNV-CZ (psali jsme o něm již v č. 20/2013).
Tož Vám všem i Vašim nejbližším přejeme vše dobré v r. 2014 a našim včelkám šikovné, svéprávné 
a zvídavé včelaře a bohatou pastvu a hřejivé sluníčko.

Redakce

http://www.vcelar-farmar.cz
http://www.varroamonitoring.cz/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=67:vizitka&Itemid=114
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Včelařská setkávání

Již v sobotu vypukne tradiční VI. VMS setkání
Program VI. setkání uživatelů a příznivců VMS (Brno, 5. 1. 2014): 
• 9:00 registrace účastníků
• 10:00 zahájení, organizační pokyny (Zdeněk Klíma, Bronislav Gruna)
• Tatiana Čermáková (Slovensko): Risk management chovu včel v souvislosti se zdravotním sta-

vem včel.
• Robert Brodschneider (Rakousko): Zhodnocení zimních úhynů, rizikových faktorů a obnovy 

včelstev v Rakousku. Přednáška bude v angličtině a tlumočena do češtiny. Přednášející působí na 
universitě v Grazu.

• Lukáš Matela: Novinky v internetové aplikaci VMS. 
• Květoslav Čermák: Šlechtění včel na varroatoleranci. 
• Zdeněk Klíma: Testování hygienického chování včelstev. 
• Jiří Vítámvás: Tři roky alternativního ošetřování včelstev bez syntetických akaricidů. 
• Jiří Danihlík: Léčení včel roztokem kyseliny šťavelové - metoda pokapu. 
• Ivan Černý, Jiří Danihlík, Bronislav Gruna, Zdeněk Klíma: Novinky z Apimondie 2013 v Kyjevě. 
• Jaroslav Bureš: Podivné chování roztoče Varroa destructor. 
• Michal Počuch: Průběh varroózy v roce 2013, pozorovací stanice Skalička u Tišnova 
• Pavel Holub: Ověřování funkce elektrického odpařovače kyseliny mravenčí 
• Bronislav Gruna: Škodí zavíječ voskový včelám? 
• Diskusní blok – krátké prezentace z pléna 

Pro další podrobnosti a aktuální informace sledujte na webu PSNV-CZ.

Těšíme se na Vaši účast

VMS tým

http://uni-graz.at/~brodschr/
www.psnv.cz/vms-setkani
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Včelařské fórum spolu se serverem Včelky.cz si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu Pražských 
včelařských setkávání pořádanou PSNV-CZ na téma:

Apiterapie
Co základního bychom měli vědět při propagaci léčivých účinků včelích produktů.

Přednášející: Zdeněk Klíma
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor veterinární lékařství; praktický veterinární lékař; před-
seda PSNV-CZ, o. s.

Termín: středa 8. 1. 2014 od 18:00 hod.

Registrace se uzavírá 2 dny před konáním přednášky.

Místo konání:
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Souřadnice: 50°2‘53.997“N, 14°31‘9.228“E
Mapa: www.mapy.cz/s/8AXA
Městská hromadná doprava: přímo u místa konání je zastávka linky autobusu 177 „Toulcův dvůr“. Au-
tobus 177 jede ze stanice metra „A“ Skalka 12 minut nebo ze stanice metra „B“ Vysočanská 33 minut 
anebo ze stanice metra „C“ Opatov 8 minut.
Parkování: V blízkosti Toulcova dvora jsou dostatečné možnosti pro parkování osobních automobilů.

Občerstvení není zajištěno. Toalety jsou k dispozici.
Během přednášky není povoleno pořizování audio/vizuálních záznamů.

Vstupné:
 50 Kč – pro chovatele s vyplněným registračním číslem chovatele při platbě předem na účet
100 Kč – pro ostatní a pro platící na místě

Podrobnosti o platbě posíláme automaticky po odeslání registračního formuláře.
Platbu prosím proveďte tak, aby byla na v e-mailu uvedený účet připsána nejpozději 2 dny před ko-
náním přednášky.
Úhradou účastnického poplatku vyjadřujete souhlas s těmito storno podmínkami: Pokud se přednáš-
ky nezúčastníte z důvodů na Vaší straně, zaplacený poplatek se nevrací. Při zrušení přednášky z dů-
vodů na straně Pracovní společnosti nástavkových včelařů, o. s. (organizátor) se vstupné vrací v plné 
výši na účet, ze kterého bylo zaplaceno. Organizátor má právo v odůvodněných případech změnit 
téma přednášky (zejména z důvodů nečekané neúčasti přednášejícího apod.) – toto není důvodem 
pro vrácení či snížení účastnického poplatku.
Platby, které dorazí později než 2 dny před konáním přednášky, nemusí být zohledněny.

Tato přednáška je organizována s dotací podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění, v rám-
ci opatření technická pomoc, určené chovatelům včel v ČR.

Za organizátory se na Vás těší Petr Mirovský (603 465 421) a Jakub Dolínek (603 935 136).

V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte na e-mailu pvs@vcelarskeforum.cz.

http://www.vcelarskeforum.cz/?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_content=201401&utm_campaign=PVS
http://www.vcelky.cz
http://www.psnv.cz
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=239&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.mapy.cz/s/8AXA
http://www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_content=201401&utm_campaign=PVS
mailto:pvs%40vcelarskeforum.cz?subject=Pra%C5%BEsk%C3%A1%20v%C4%8Dela%C5%99sk%C3%A1%20setk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
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V Dobré o medovici a melecitoze

Základní organizace Českého svazu včelařů Dobrá, o. s.

Vás zve na přednášku 

Průběh a předvídání medovicových snůšek a získávání melecitozního medu
vedenou

Michalem Počuchem

Přednáška se uskuteční v sobotu 11. ledna 2014 ve společenské místnosti nad jídelnou ZŠ v Dobré 
u Frýdku-Místku (vchod je v zadním traktu školy). Začátek v 11:00 hodin.

Přednáška je určena jak pro začínající, tak pro pokročilé včelaře. Prosíme návštěvníky, aby si (kvůli 
dodržení nových dotačních podmínek, platných od září 2012) přinesli a napsali do prezenční listiny 
akce své registrační číslo chovatele, získané v ústřední evidenci v Hradišťku.

Srdečně zve výbor 
ZO ČSV Dobrá, o. s.

Bližší informace pro zájemce na: ivopolednik@seznam.cz

Jarní semináře ožívají

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ 

pořádají 

Jarní seminář nástavkového včelaření
sobota 29. března 2014, Nepomuk (okr. Plzeň-jih)

sál hotelu U Zeleného stromu na náměstí
Program
8:00 Registrace účastníků

9:00 Úvod, současná situace v českém a evropském včelařství (Petr Texl, Jan Turč)
10:00 Historie včelařství na Lnářsku a Blatensku (Vladimír Červenka)
11:00 Chov včelích matek (Jaroslav Sedláček)

12:00 – 13:30 Polední přestávka

13:30 Možné příčiny šíření varroózy (Pavel Holub)
14:30 Medovina a nápoje z medu (Jaroslav Lstibůrek)
15:30 Zpracování vosku, mezistěny (Alena Machová)
16:30 Krátké příspěvky přihlášené do 15. 3. 2014 (přihlásit na reditel@psnv.cz)

17:00 Diskuse a ukončení semináře

V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení. V restauraci hotelu je zajištěno 
stravování. Lze objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte mailem). Nepomuk leží 
na st. silnici Plzeň – Písek a žel. trati Plzeň – Č. Budějovice

Srdečně zvou pořadatelé

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=67:vizitka&Itemid=114
mailto:ivopolednik%40seznam.cz?subject=
http://www.hotelnepomuk.cz
mailto:reditel%40psnv.cz?subject=Jarn%C3%AD%20semin%C3%A1%C5%99%20n%C3%A1stavkov%C3%A9ho%20v%C4%8Dela%C5%99en%C3%AD
http://www.hotelnepomuk.cz/cs/rezervace
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Oznámení
Další bankovní účet společnosti u Fio banky

V č. 20/2013 e-Věstníku jsme přinesli informaci o dalším účtu PSNV-CZ.

Pro další informace sledujte, prosíme web PSNV-CZ.

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=418:bankovni-uet&catid=34:oznamni&Itemid=80



