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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
v tomto letos 15. čísle bychom rádi vyřídili trochu administrativy, informovali o několika
aktualitách či proběhlých akcích a pozvali Vás na akce, které brzy nastanou.
redakce

Ze společnosti
Členské příspěvky na r. 2016
Blíží se konec roku. Mnozí si jistě vzpomenete, že v jeho průběhu se vedly debaty o
tom, jak zjednodušit systém vybírání členských příspěvků. A v té věci bylo také
rozhodnuto zpřesnit a zpřehlednit celý systém a posunout termíny pro placení tak, aby
to nekomplikovalo správu členské agendy.
Protože změna je dosti razantní, bylo rozhodnuto postupovat po určitých krocích. Letos
bude platit tedy ještě přechodová varianta, kdy placení bude možné až do konce ledna
2016, platba na r. 2017 již bude podle zcela nových pravidel splatná do konce listopadu
2016.
Všem, kteří poslali svůj příspěvek za r. 2015, patří poděkování. Zejména pak těm, kteří
dali více, než je základní minimum.
Všichni členové dostali (pokud ne, ozvěte se!) v minulých dnech e-mail od jednatele
PSNV, kolegy Michala Kabáta, s instrukcemi a číslem účtu.
Chtěli bychom Vás požádat o dodržení termínu a předem děkujeme. Pokud budete mít
jakoukoli nejasnost, napište.
za radu PSNV J. Matl a Michal Kabát

Medová aktualita
Med je stále jedním z často diskutovaných témat, poslední dobou se o něm v
tuzemských mediích píše ne vždy v pozitivním smyslu. Ale protože dovedeme nabízet
kvalitní med a cítíme po něm i značnou a rostoucí poptávku, rádi bychom připomněli
jednu z možných variant propagace vlastní produkce, kterou nabízí PSNV.
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Vážení členové PSNV-CZ,
jelikož poptávka po kvalitním českém medu neustále stoupá, rozhodli jsme se na
našem webu „oprášit“ seznam včelařů, kteří nabízejí svůj med, a připomenout tak
projekt Med přímo od včelaře. Proto bychom Vás chtěli požádat o kontrolu
a aktualizaci Vašich údajů (tj. telefon, e-mail, popř. Vaše webové stránky).
Mapku včelařů naleznete zde (zvětšíte si ji kliknutím na pravý horní roh).
Seznam včelařů se může samozřejmě rozšířit, takže pokud se na mapě nenajdete,
nezoufejte, rádi Vás do seznamu připíšeme.
Pište na e-mail: med@psnv.cz.
Děkujeme všem za spolupráci.
S přátelským pozdravem
redakce
P. S.: nová tisková zpráva PSNV o tomto tématu je k vidění na webu PSNV.

Časopis Moderní včelař na stáncích
Od čísla 5/2015 lze koupit časopis Moderní včelař na cca 1000 stáncích v ČR.
Kolegové praví, že toto je jistá hranice dospělosti pro časopis, tak uvidíme, jestli jsme
dospěli k dospělosti. Je to zatím pokus na několik čísel.
Informaci o tom, kde přesně se Moderní včelař dá koupit, najdete v nejbližších dnech
na webu MV. O prodeji MV na stáncích jsme uveřejnili tiskovou zprávu, komunikujeme
s ostatními medii stran sdílení informace a požádali jsme včelařskou veřejnost o další
šíření. Takže tímto prosíme i Vás: dávejte, prosíme, tuto informaci dál.
redakce

Regionální sdružení
Po minulém sněmu se začala realizovat myšlenka regionálních sdružení. Ozvala se
řada členů, kteří měli zájem, jiní dokonce měli odvahu organizovat setkávání. Ti
obdrželi také seznam členů v okolí, aby je mohli oslovit. Což udělali. A teď je zima,
nemůžeme ku včelám, je čas „akcí“, tož by byl také čas si o tom začít vyměňovat
informace.
V řadě případů se setkání již udála, již se např. sešla skupina v Trutnově (Podkrkonoší
či Královéhradecko), Plzni, v Ostravě. A možná i jinde.
A v tom je skryta prosba: pokud jste dali dohromady nějaké sdružení, komunikujete
spolu a scházíte se, dejte vědět redakci e-Věstníku. Chceme totiž oslovit organizátory
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a účastníky takových setkání a navázat s nimi pravidelnou spolupráci. Je to vše zatím
v začátku, hledají se modely sdružování a setkávání, zatím se zdá, že půjde spíše o
jaksi volnější formy, než navrhují Stanovy. Ale právě o tom by měla být naše
následující debata. Pokud jste se už „chytli“, napište, jak je to u Vás.
Zároveň vedení PSNV a kancelář nabízí veškerou možnou pomoc při organizaci
(propagační materiály, možnosti propagovat či prodávat to, co produkuje PSNV,
pomoc s ev. účetnictvím a řadu dalších věcí, včetně pomoci se sháněním lektorů na
přednášky).
Píšeme to zatím takto obecně. Nám známé již organizátory si dovolíme oslovit osobně
a požádat je o jejich názory a o vidění problému. Bude to určitě zajímavé i pro řadu
dalších. Nehodláme tlačit na pilu. Tahle věc je jen a čistě na bázi vůle vidět se a mluvit
spolu. Ale spíš v tom smyslu, že by to mělo být opravdu mluvení, sdílení a pracování,
nikoli vezení se v kočáru taženém jinými. Kdesi na Facebooku se před časem objevila
poznámka, že PSNV zakládá ZO PSNV. Tak to tedy fakt ne … :-D
J. Matl

Vzdělávání včelařů
Letní školy
Letošní cyklus letních škol byl v r. 2015 postaven na poněkud inovovaném schématu.
Proto se o víkendu 9. – 11. 10. na Borových Ladách sešla pracovní skupina složená z
lektorů, organizátorů akcí a členů rady. Na programu tohoto speciálního workshopu
bylo vyhodnocení letošního cyklu a diskuse o jeho dalších možných modifikacích. S
tím souvisela i debata o seznamu lektorů PSNV a kritériích pro jejich zařazení do
inovovaného seznamu, o práci s nimi a o zvyšování lektorských dovedností. Ruku v
ruce s tím šla samozřejmě i debata o formálních aspektech akcí nebo presentací a o
detailech logistiky jednotlivých akcí.
Podrobnější zpráva se zpracovává a bude v privátní sekci webu PSNV.
Podrobná agenda škol pro rok 2016 bude zveřejněna v č. 1 časopisu Moderní včelař,
informace se synchronně objeví také na webu a Facebooku PSNV. Členové PSNV
dostanou informace co členskou výhodu s předstihem.
Stávající systém se zdá být velice perspektivní, proto zůstávají celém schématu i zimní
či raně jarní přípravky pro zájemce, kteří teprve plánují začít včelařit (v r. 2016 dokonce
budou již 3 takové přípravky). Jejich účastníci budou pak mít možnost přihlásit se
rovněž na školy určené již pro začátečníky, kteří si právě pořídili nebo v nejbližší době
pořídí včely. Na ně navážou školy pro pokročilé, kde bude již možno věnovat se
podstatným tématům do větší hloubky. K tomu je dále zachována možnost speciálně
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zaměřených škol či kursů, které budou tematicky jasně vymezené a budou se
koncentrovat na zcela speciální témata (včelí produkty a jejich zpracování, apiterapie
etc.).
redakce

Momentka z pátečního večerního jednání

Hostitel Martin Jůzek v sobotu po obědě ukázal
své hospodářství a zajímavé vychytávky.

15 / 2015
14. 11 . 2015
Seminář a workshop asociace COLOSS v Olomouci
V sobotu 31. 10. se konal na půdě Univerzity Palackého v Olomouci seminář a
workshop, na němž byly prezentovány podrobné výsledky monitoringu úspěšnosti
přezimování včelstev v České republice. Porovnány byly s daty z Rakouska a
účastníci se dozvěděli o novinkách z říjnové konference asociace COLOSS, jež se
konala ve Slovinsku. Českou republiku na ni zastupoval Jiří Danihlík, národní
koordinátor projektu.
O semináři přineseme podrobnější informaci v jednom z příštích čísel, stručná zpráva
se také objeví v letošním 6. čísle časopisu Moderní včelař.
Na semináři, který vedli kolegové Robert Brodschneider z Karl-Franzens Universität
Graz a Jiří Danihlík z UP v Olomouci, se ukázalo, jak cenné jsou dotazování a práce
této
asociace,
a
také,
jak
zajímavý
je
projekt
citizen
science
(https://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science ), tedy občanské vědy, v němž je možno
angažovat jak odborníky, vědce a výzkumné pracovníky, tak i běžné chovatele, v
našem případě chovatele včel.
Když se dobře nastaví pravidla, vznikají cenné soubory dat, s nimiž pak odborníci
mohou pracovat. A aby se kruh uzavřel, tahle data pak poslouží také včelařům.
Dr. Brodschneider v krátkosti představil i nový web www.bienenstand.at, který na
letošní Apimondii získal Zlatou medaili.
Na adrese: http://bienenstand.at/uncategorized/coloss-konferenz-2015/ najdete nejen
aktuality ze slovinské konference, ale můžete si zde také prohlédnout poster o
srovnání výsledků u nás a v sousedním Rakousku, jenž byl na konferenci presentován.
Podrobnější zprávu a vyhodnocení letošního ročníku monitoringu přinese Moderní
včelař 6/2015.
Na závěr olomouckého setkání referovala Silvie Dostálková z Katedry biochemie
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci o dvou aktuálních tématech, která se rovněž
řešila na zmíněné konferenci ve Slovinsku: Vespa velutina – sršeň asijská a Aethina
tumida – lesknáček úlový a jeho výskyt v Itálii. Výklad byl doložen ukázkou v lihu
naložených exemplářů ...
Velmi otevřená diskuse účastníků ukázala řadu zajímavých aspektů a potvrdila, že
tento projekt má smysl a je schopný se dále rozvíjet. Nyní je čas na zpracování
podnětů, modifikaci dotazníků a hledání cest, jak získat co největší soubor dat a
výstupy interpretovat tak, aby posloužily praktickému včelaření.
J. Matl
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Robert Brodschneider při přednášce. Tlumočí Ivan Černý

Jiří Danihlík vysvětluje problematiku spoluúčasti chovatelů ve studii.
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Silvie Dostálková ukazuje vývoj lesknáčka úlového.

Podzimní seminář nástavkového včelaření
Znovu připomínáme, že Podzimní seminář nástavkového včelaření v pensionu Pamir
ve Zbýšově u Rosic se bude konat v sobotu 21. 11. Podrobnosti stran programu i
přihlášení opět najdete na webu.
Na seminář se již přihlásilo cca 120 účastníků, takže neváhejte s přihláškou, pokud o
seminář máte zájem.
Pokud navíc chcete v klidu podebatovat o oboru i o věcech, které Vás zajímají stran
PSNV, přijeďte již v pátek 20. 11. večer (cca od 20 hodin) na neformální setkání členů
a hostů vespolek i na setkání se členy rady PSNV.
Požadavek na ubytování z pátku na sobotu či ze soboty na neděli je třeba zaslat do
18. 11. 2015 e-mailem na adresu: reditel@psnv.cz, nebo na tel. 728 717 375, platí se
až na místě.
redakce
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Kurs Nemoci včel
Znovu upozorňujeme na cyklus dvoudenních kursů zaměřených na Nemoci včel, který
pořádá PSNV-CZ, z. s., a vede MVDr. Zdeněk Klíma. Cyklus běží jednou měsíčně
střídavě na SOU v Blatné a v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě, a to od
října do dubna.
Termíny a místa jednotlivých kursů, včetně přihlašovacích formulářů a organizačních
pokynů najdete průběžně na webu PSNV.
Do konce roku se budou konat ještě dva kursy, na něž je možno se přihlásit:



28. – 29. 11. v Blatné (přihláška zde)
19. – 20. 12. 2015 v Brně (přihláška zde).
redakce

VIII. setkání uživatelů a přátel VMS
Tradiční přednáškový den zaměřený na nemoci včel se uskuteční neděli 10. ledna
2016 v Brně. Podrobnosti s možností přihlášení přinese příští e-Věstník.
J. Matl

Pražská včelařská setkávání
Ve čtvrtek 29. 10. se uskutečnilo první z šestidílného cyklu Pražských včelařských
setkávání. O nemocech včel a jejich zkoumání přednášeli RNDr. Tomáš Erban z
Výzkumného ústavu potravinářského a MVDr. Martin Kamler z VÚVč, s. r. o.
Na podrobnější zprávě pracujeme.
O celém cyklu jsme přinesli rámcové informace v minulém čísle. Program cyklu a
informace o přihlášení najdete samozřejmě na webu PSNV.
Nyní nás čeká 28. 11. téma rovněž velice zajímavé, totiž opylovatelé ve městě,
pastva pro včely ve městě a včelaření tamtéž.
Přednášet budou Mgr. Jakub Straka, PhD. (UK Praha), Ing. Hana Kříženecká, Ing.
Miloš Vondruška (PSNV).
Na setkání již také bude možno zakoupit čísla letošního ročníku Moderního včelaře,
Langstrothovu knihu Včela a úl, DVD Včelař – Farmář, sborník z letošních
hruschkovských oslav a další zajímavosti.
Než se dostaneme k podrobnější zprávě, přinášíme pár fotografií.
J. Matl
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Tomáš Erban (vlevo) a Martin Kamler v debatě s posluchači

V diskusi o praxi některých chovatelů bylo občas i veselo
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Program
sobota 28. 11. v 9 hodin
I mezi domy a paneláky létáme...
Opylovatelé ve městě, městské včelaření, město a pastva pro včely a další opylovatele...
Lektoři: Mgr. Jakub Straka, PhD. (UK Praha), Ing. Hana Kříženecká, Ing. Miloš Vondruška (PSNV)
středa 16. 12. v 18 hodin
Zkuste to s devatenácti, milý kolego...
Předvánoční besídka technologická, aneb i v nízkých a tenkých to jde...
Taková pěkná tečka za tím naším rokem...
Lektor: Jiří Přeslička (PSNV) a jeho zootechnika v nízkých nástavcích o tloušťce 19 mm a rozličné
další vychytávky
Bonus: základní informace o medovině, spojené s degustací vzorků: Jiří Pouček, Muzeum medoviny
Praha
sobota 30. 1. 2016 v 9 hodin
Chystá se chystá. A co se tedy na nás chystá? V r. 2016...
Diskusní dopoledne s veterináři z Prahy, SVS...
Lektoři: MVDr. Pavel Texl (SVS Praha, oddělení ochrany zvířat) a další pozvaní hosté
sobota 27. 2. v 9 hodin
Začínáme. Odpovědně. Svéprávně. Pokračujeme. Odpovědně. A stále svéprávně.
Aneb malý průvodce svéprávného včelaře.
Pro ty, kteří chtějí začít nebo už začali, chtějí vědět, co se musí, může či nemusí, ale báli se zeptat...
Veřejná presentace webu Svéprávný včelař
Lektoři: Ludvík Marek (PSNV) a Mgr. Viktor Švantner (PSNV)
sobota 26. 3. v 9 hodin
Produkty včelí píle. Cenné a léčivé...
Včelí produkty a jejich využití se zřetelem apiterapeutickým...
Lektor: MVDr Zdeněk Klíma
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Napsali o nás
150 Jahre Honigschleuder
O oslavě 150 let od první presentace medometu na 14. kočovném sjezdu rakouských
a německých včelařů 13. 9. 1865 v Brně se toho napsalo již docela dost. Události si
všimli i kolegové ze sousedního Rakouska. Využili německé verze našeho webu
http://www.fhruschka.cz/de. Ukázalo se, že rozhodnutí pořídit překlady do dalších
jazyků mělo smysl. Klikněte na tuto adresu.
Další ohlasy můžete také sledovat ve speciální a stejnojmenné rubrice na webu PSNV.
redakce

Varia čili různé
Alej roku
Rádi bychom připomněli to, že do 15. 11. 2015 stále můžete hlasovat pro svoji alej
roku. Podrobnosti najdete na adrese: http://alejroku.cz/
redakce

