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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
konečně jsme se dokopali k zapravení
dávných restů. Proto v tomto čísle najdete
zprávy z akcí minulých (a že místy i hodně
minulých, pardon). Ale k tomu ještě také
pozvánky na akce nastávající. A navrch
ještě řadu dalších aktualit.
Vychází nám toho „pěkný cvalík“,
slibujeme ale, že v budoucnu většinu
aktualit, zejména těch, které si zaslouží
debatu a rychlé reakce, převedeme na
interní fórum PSNV. Ale asi nejen tam…
Ještě stručně k těm pozvánkám: věnujte jim,
prosíme, pozornost. Půjde zejména o tyto
akce:






o tomto o víkendu se konající soutěž
Med roku 2016
o sněm PSNV, jenž je sloučen s
tradičním Podzimním seminářem
o mezinárodní konferenci Mendelovy
společnosti pro včelařský výzkum
o pokračování Pražských a letos i
Olomouckých včelařských setkávání
redakce

Před závorku vytkneme právě pozvánku na
Med roku 2016, již letos zaštiťuje sám
ministr zemědělství M. Jurečka a jež je
spojena s mezinárodní odbornou konferencí
i s bohatým doprovodným programem
(podrobnosti najdete na webu). Stále máte
možnost se přihlásit.
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Z oboru
Do této rubriky máme dnes jednu
podstatnou informaci, jež je výsledkem
dlouhých půtek a vyjednávání. MZe zřídilo
totiž pro včelaře na platformě Portál
farmáře také, řekněme, subportál pro
včelaře. Jeho podstatou je zpřístupnění
údajů z Ústřední evidence včel a včelařů
registrovaným včelařům na privátní bázi.
Vše potřebné najdete zde.
Zjistíte, jak se můžete zaregistrovat (pokud
nemáte datovou schránku či elektronický
podpis, musíte si vyplnit žádost a osobně i s

ovčankou se pak dostavíte na Vám nejbližší
úřad či pobočku SZIF. Zkušenosti těch,
kteří to již provedli, hovoří o tom, že
registrace je hladká a bezproblémová.
Obdržíte přístupové údaje a pak můžete svá
data zadávat přímo, tedy nikoli přes
ČMSCh (lidově Hradištko). Ale pozor: jen
tehdy, jste-li zaregistrováni.
Zkuste tedy kliknout odkaz a jistě se
proklikáte až ku schůdnému řešení.
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Z našeho života
Podzimní seminář a sněm PSNV
Tu bychom rádi informovali Vás všechny,
milé kolegyně a milí kolegové, že na letošní
podzim se chystá další sněm PSNV. Jistě si
pamatujete, že na tom minulém se rozhodlo
o nové periodicitě sněmů (vizte Stanovy a
usnesení sněmu na webu PSNV) a v
souvislosti s tím také o tom, že na každém
sněmu bude obměněna cca polovina členů
rady.

Výsledky se v nejbližší době objeví ve
zvláštním vlákně na interním fóru, kde také
budete moci najít profily kandidátů a vést
debatu jak s nimi, tak i o dalším směřování
PSNV.

Letošní sněm se bude konat podle výsledků
hlasování na interním fóru PSNV ve
Zbýšově, a to 26. 11. 2016.

Podrobnosti se tedy brzy objeví na webu
PSNV, v dalším čísle e-Věstníku i na
interním fóru PSNV.

Důležité je také to, že sněm bude letos
součástí tradičního Podzimního semináře
nástavkového včelaření. Bude to tedy v
principu akce jen pro členy PSNV.

Rada PSNV intensivně vyjednává s
oslovenými kandidáty do nové rady.

Nový nástěnný kalendář PSNV
Je již také tradice, že PSNV vydává každý
rok nástěnný kalendář. Dobrá zpráva je, že
pokud nezasáhne vis maior, bude kalendář
k dispozici již v Brně na soutěži Med roku

2016 a konsekventně i na dalších akcích
pořádaných PSNV.
redakce

Pozvánky na akce nejbližší

O právě nastávajícím Medu roku 2016 jsme
se zmínili již výše v úvodu. Znovu tedy
srdečně zveme na tuto akci, jež má ambici
stát se tradicí, pokud se najdou ti, kteří ji

odpracují. A že by si to ten skvělý nápad
opravdu zasloužil…
Znovu upozorňujeme,
najdete na webu.
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Pražská včelařská setkávání (PVS) pokračují
Již v minulém čísle jsme zmínili, že letošní
PVS poběží jaksi ve dvou řadách. Totiž v
cyklu určeném pro (zatím) nevčelařící
veřejnost i v cyklu zaměřeném přímo na
včelaře.

bude povídat o tom, jak pečovat ve městě o
pastvu pro ně. Přednášet budou odborníci v
naší komunitě již dobře známí, entomolog
Dr. Jakub Straka a paní Ing. Hana
Kříženecká.

Bližší informace pro samotné včelaře
přineseme v příštím čísle. Leč již dnes
můžeme pozvat na první setkání v rámci
řady pro veřejnost. Uskuteční se 29. 9. v
Městské knihovně v Praze a jeho tématem
budou včely sociální, samotářské i kukaččí.
Samozřejmě se dostaneme i na pole debat o
pastvě pro alternativní opylovatele,
samotářky, čmeláky a motýly. A také se

Program i anotace již visí na webu Městské
knihovny.
Jakkoli to bude přednáška určená pro
veřejnost, bude tam vše, jak má být, takže
se nebojte přijít. Nebo pozvěte přátele,
přítelkyně, rodinu…

Olomoucká včelařská setkávání
OVS začnou letos od října, a to pod záštitou
olomoucké regionální skupiny PSNV, která
se rozhodla vše to odpracovat, za což jí patří
veliké poděkování.
Přinášíme zatím základní informace, vše se
objeví brzy také na webu PSNV a jistě také
na interním fóru.



11. 2. 2017 – lektor Ing. Květoslav
Čermák, CSc. – Odolnost proti
nemocem z hlediska šlechtění včel

Vstupné:
základní vstupné na jednu akci: 120,- Kč

Místo: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17.
listopadu 12, Olomouc

zlevněné vstupné pro členy PSNV na jednu
akci: 100,- Kč

Termíny a témata:

sleva při registraci a platbě předem: 10%



Registrace:

15. 10. 2016 – lektor Mgr. Jiří
Danihilík, Ph. D. – Imunita včel



19. 11. 2016 – lektor Bc. Michal
Počuch – Producenti medovice



3. 12. 2016 – lektor MVDr. Zdeněk
Klíma – Ozdravná opatření při
varroáze a MVP



21. 1. 2017 – lektor doc. Ing. Antonín
Přidal, Ph. D. – Otravy včel

Zájemci se mohou zaregistrovat na celou
akci i na jednotlivé přednášky předem a
předem zaplatit vstupné. Registrace bez
zaplacení vstupného není možná. Na
přednášky je možné přijít i bez registrace, v
tomto případě nemůžeme garantovat místo
k sezení.
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Mezinárodní konference Za zdravější včely
Mendelova společnost pro včelařský
výzkum pořádá 22. října v Mendelově
muzeu v Brně mezinárodní konferenci Za
zdravější včely.
Program slibuje debaty o řadě důležitých
témat. Podrobnosti a instrukce k přihlášení
najdete na webu MSVV.

A ještě dodatek nikoli nevýznamný:
V té souvislosti je třeba také upozornit na
čerstvé vydání obsáhlého sborníku z minulé
konference pořádané MSVV, který právě
vychází pod názvem Ekologie chovu včel.
Podrobnosti o knize, obsahu i autorech
najdete opět na webu MSVV.

O výstavách
PSNV se letos účastnila na jarním veletrhu
Techagro, poté na výstavách v Kroměříži a
v Olomouci.
A co na podzim? Samozřejmě budeme na
dalších dvou zajímavých akcích.
Stánky PSNV najdete na výstavě

A také v Opavě
Opava, Včelařský den, sobota 5. 11. 2016.
Podrobnosti o programu a přednáškách v
Opavě přineseme v příštím čísle (budete se
moci těšit např. na J. Danihlíka, Z. Klímu,
A. Přidala…

Život na zahradě: 26. - 28. 9. 2016,

redakce

informace zde.

Reminiscence
aneb o akcích, které proběhly

Trávníkem do Naděje…
…se klikatí malá silnička pohlcená roklí
pískovcových skal, která nás zavedla až k
domu pana Vlastimila Kocourka. Právě on
totiž zorganizoval druhé neformální setkání
členů PSNV na českém severu. Uskutečnilo
se v neděli 15. května pod baldachýnem
těžkých dešťových mraků. O co víc náš
však déšť promáčel při návštěvě včelnice, o
to vřelejší bylo přijetí domácích. Na stole
čaj z rybízu a maliní, kolem vůně sušících
se bylinek a pod stolem čtyři malí kluci, tak
hodní, že o nich člověk vůbec nevěděl.
Nejspíš bychom se celé odpoledne nehnuli
z místa, kdyby nás v nedalekém Cvikově
nečekala další, neméně zajímavá část
programu, přednáška Karla Jiruše o hnilobě
včelího plodu. Dozvěděli jsme se

podrobnosti o původci onemocnění,
příznacích a průběhu. Nechyběla rešerše
zkušeností z okolních zemí a zhodnocení
aktuálního stavu v ČR.
Domů nás nikdo nevyháněl, a tak jsme ještě
chvíli poseděli u společného stolu. Otevřela
se zajímavá debata o zkušenostech větších
provozů z jednání se státní správou.
Profesionálové totiž přišli hned dva –
Vojtěch Hajný z BIOfarmy Dolní Křečany
a Jakub Dolínek, který včelaří na Liberecku.
Domluvili jsme se, že se v letošním roce
setkáme ještě jednou na konci srpna či
začátkem září. Tentokrát na včelnici
Hajných, kteří jako jedni z mála větších
včelařů hospodaří v režimu bio.
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Jak lze včelstva udržet v dobrém
zdravotním stavu bez použití tvrdé chemie
a jak překonali krušné začátky? Jaké
administrativní kroky vstup do biorežimu
zahrnuje a jaká byrokracie následuje? Na to
vše se jistě budou účastníci sami ptát. Tou
dobou bude navíc část včelstev na

vřesovištích v magické krajině Lužických
hor.
Nadějí jsem začínala a nadějí také skončím.
Třeba se nás na konci léta sejde zase o něco
víc (přání se nakonec stalo skutečností,
najdete níže - pozn. red.).

Skuteční seveřané
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Do včel!

Karel se Štěpánkou v debatě jak vidno naprosto zásadní
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Perličky z cest aneb Jak mi i Polsko vytřelo zrak
Kdysi, jak jsem se svěřil v Moderním
včelaři, mi vytřela zrak Itálie. Ukázala mi,
jak lze včelařit jednoduše až skoro nudně.
Představte si: měli tam skoro všichni jeden
druh úlu a ke všemu nerotovali. Nuda.
Velmi jsem váhal, zda období, kdy by měl
včelař dohánět skluz a připravovat vše, co
nestihl včas připravit na sezonu, věnovat
výletu do Polska.
Nakonec jsem se rozhodl, přihlásit se. A
dobře jsem udělal. I Polsko mi ukázalo, že
to s tou naší výjimečností není tak slavné,
jak se tvrdí. Opět nám nikdo nezáviděl.
A bylo se kde a co přiučit.
Takže perlička číslo jedna - z poslední
zastávky, ta mě v podstatě přesvědčila,
abych jel. Farma na chov matek rodiny
Wilde mě zaujala už v Moderním včelaři.
Osobně je mi velmi sympatický chov matek
v miniplemenáčcích a vidět na vlastní oči
v tak velkém měřítku, že to jde i ve velkém,
mě skutečně potěšilo. Vidět na tři tisíce
miniúlků kolem vybudilo moji ješitnost a
pýchu, že jsem to neměl kdysi špatně

vymyšlené. V dávných dobách, kdy jsem si
pohrával s myšlenkou, že budu víc včelařit
a chovat matky, jsem měl v plánu využít
velké množství rámků do almárek, které mi
zůstaly z mých začátků, a spojit to s velmi
rychlým
jarním
rozvojem
v jejich
úzkovysokém prostoru. Opravdu nechápu,
proč naši předci z rozumného vysokého
tvaru plodiště přešli na široký rámek a ke
všemu jen 24 cm vysoký.
Na farmě zimují v miniplemenáčcích a na
jaře z vyzimovaných včelstev osazují
miniplemenáče.
A tak je zde první perlička: K zatížení
stříšek používají půlky Íčka.
Ivana Langra nepůlí, jde o dlažební kostky.
Nic převratného.
Zajímavá perlička číslo jedna, je ta, že
poloha kostky určuje stav plemenáčku.
Jednoduché a prosté. Kombinací tento
asymetrický tvar nabízí velké množství a
navíc se pěkně bere do ruky.
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Chvála medu na Horním hradě (Hauenštejně) opět s PSNV, možná
ale naposled
Tak jsme zase byli se stánkem na
Hauenštejně. Letošní Chvála medu, jež se
konala v sobotu 30. 7., se velice vydařila.
Přišla spousta lidí, vedly se utěšené hovory.
Spousta hostů dorazila ze sousedního
Německa, tak jsme se snažili porozumět
saskému dialektu. Největší zájem byl o živé
včely, propolisovou tinkturu a lipový med.
Samozřejmě také o knížky, časopisy, DVD.
O producentech medovice přednášel kolega
Michal Počuch. A jak je u něho dobrým
zvykem, vzal také zájemce do krajiny, kde
se producenty snažili společně hledat.
O apiterapii a léčebných schopnostech
produktů včelí píle poté přednášel nabitému
sálu Z. Klíma. Účastníci přednášek se pak
vraceli k našemu stánku a vedly se hovory,
jež (řečeno s klasikem) rozhodně stojí za
opakování.

Poctivou folkařinu a trampířinu zahráli
členové karlovarské kapely Poslední vagón.
Utěšená muzika, kterou jsme taky hrávali v
lesích a u ohňů.
Šermířské
souboje
s
veršovaným
komentářem kombinovali členové skupiny
Duellanti.
V guláši bylo víc kmínu, než asi být mělo,
klobásy výborné, zelné placky rovněž.
Obsluha vlídná a usměvavá. Chodovar
velmi pitelný. K tomu břišní tance…
Prostě vydařený den!
Překvapil zájem (zatím) nevčelařících
návštěvníků o obor, o postery PSNV, o to,
jak se žije v úle a jak to ty včelky vlastně
dělají. Byl z toho dobrý pocit.
Díky všem, kteří pomohli a přijeli (A že jich
bylo hodně…)
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Co bylo překvapivé: ukazovali jsme
německým chovatelům náš odpařovací
koutek pojmenovaný pracovně Jak odpařují
v kapitalistické cizině. A k tomu německé a
anglické metodické příručky volně

dostupné na webech. A co byste řekli:
většina je neznala…
J. Matl
Fotky jsou k vidění na Včelařském fóru.

Studený vrch jako model budoucnosti?
Nebo jinak: Setkání včelařů a milovníků včel a produktů jejich píle na Studeném
vrchu
Nebo ještě jinak: Včelaři sobě
Setkání na Babě (Studeném vrchu)
nedaleko Hostomic, vlastně na kopci
uprostřed země české, s krásnými
vyhlídkami a poetickou Beobachtunsstelle,
je už tradicí. A to tradicí, o níž lze napsat,
že je nenapodobitelná. Proč? Odpověď je
vlastně jednoduchá…
Vymyslel ji náš kolega a pečlivý chovatel
matiček Josef Horký, jemuž od začátku
pomáhá celá jeho rodina, často i místní

včelaři. A už několik let i PSNV. Proč?
Protože takovéhle potkávání má své
neopakovatelné kouzlo a PSNV má v tomto
punktu co nabídnout.
Vedou se hovory o včelách a všem, co s
nimi souvisí, to je klíčová část programu.
Vždy ale dorazí někdo, kdo má co říci k
nějakému aktuálnímu tématu.
A k tomu se ochutnávají speciality, které
přinesli ti, kterým tohle setkání učarovalo.
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Skvělá a pro praxi velice užitečná
přednáška. Co víc: ukázalo se, že presentaci
lze udělat i pod širákem.
Hovory včelařské se pak logicky
koncentrovaly a přednášená témata a byly
správně dlouhé a stejně tak užitečné.
Nechyběly
praktické
ochutnávky
přinesených medů, medovin a rozličných
jejich mutací. A k tomu skvělý kančí guláš,
který připravila rodina Horkých. Koláčky,
buchtičky, dortíky…
Taková setkání zůstanou dlouho v paměti a
spolehlivě dobíjejí baterky.
Díky vše, kdož jakkoli přiložili ruku k dílu
společnému. Zvláštní poděkování kolegovi
Josefu Horkému a celé jeho rodině. A
dámám, které vařily a pekly, zejména.
Prostě taková normální akce v modelu, jak
by potkávání včelařů mělo vypadat.
Zásadní a po výtce užitečné téma
Odborným tématem letošního setkání byly
produkty včelí píle a jejich zpracování a
uchovávání.
Ing. Jaroslav Lstibůrek si pro svůj výklad
pochopitelně vybral dvě témata, totiž jak na
medové víno, medovinu a spol., ale hlavně
jak správně zpracovat, nepoškodit a uchovat
ten nejdůležitější produkt včelí píle – med.
Došlo tedy pochopitelně na správné a co
nejšetrnější vytáčení a co nejpříznivějších
podmínek, na složité vztahy teploty,
viskozity, na to, jak bránit šetrně
krystalizaci či ji cíleně řídit pastováním. A
jak poté takový med uchovávat, aby jeho
degradace byla co nejmenší a nejpomalejší.
Došlo pak i na enzymy, laktobacily…

Strana 11

J. Matl

9 / 2016
15. 9 . 2016

Strana 12

9 / 2016
15. 9 . 2016

Spanilá severní jízda PSNV
Páteční setkání před výletem se konalo u
Štěpánky Dlouhé. V odpoledních hodinách,
poté, co dorazili poslední, jsme vyrazili na
projížďku s procházkou po krásách zdejší
kouzelné českoněmecké krajiny. A tak jsme
pěšky dorazili i na půvabné rašeliniště
v CHKO, kde jsme si důkladně prohlédli
oddělky připravené k zimování na dvou
nástavcích BVD volné tavby (11r na
39*24). Připravené a zásobené na zimování
jen kočováním.
Včelstva na biofarmě jsou chovaná jen na
medu a absolutně bez veškeré chemie. I té
se „změkčujícím“ přívlastkem.

V této rekonstruované věži v Eversbachu se už
konají přednášky a setkání

Obsah názvu se po delší době opět naplnil a
v Pracovní společnosti se našla další parta,
co hodila pár kamenů do základů pod svůj
sen a vizi. Tedy, že spolek je zde pro členy
a členové pro spolek.

Druhý den ráno organizátoři využili
přítomnosti „kontroly z okresu“ kterou
výjimečně nebyla kontrola na tzv. podnět
zvenčí, jak úřady nyní označují udání, ale
pozvaný pan Ing. Martin Kozel z agentury
KEZ
(= Kontrola ekologického zemědělství),
která místní provoz certifikuje. Přednáška

Již delší dobou krystalizující tak zvaná
Severní skupina PSNV po zimním
rozkoukávání a jedné jarní secvičné
přednášce (píšeme o ní výše – pozn. red.) do
toho šlápla ve velkém stylu.
Přitažlivý název Severní jízda nic
nepředstíral a došel naplnění. Jízda to byla
parádní a pro mě především bylo zajímavé,
že se obešla bez klasických přednášek a
školení, jak je v PSNV téměř jisté, a
program zajistili obětaví členové sami.
Ať už neviditelnou organizátorskou prací,
nebo přímo hmatatelnými koláči a dalšími
pochutinami, včetně sudu piva kterým
setkání sponzoroval jeden z organizátorů a i
hostitelů, biofarmář Vojta Hajný.
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hluboko do noci vedly debaty za dobře
fungujícího občerstvování. Tohle si každý,
kdo viděl včelaře pospolu nad svými
produkty, může živě představit.
Velmi zajímavé debaty probíhaly ostatně
během celého setkání a jen poslechem debat
včelařů, co vědí, o čem mluví, se člověk
mohl dozvědět věci, které by možná
nezaslechl ani na přednáškách, neboť se
často konfrontovaly poznatky z praxe.
Neděle byla již trochu smutnější, jak tomu
již bývá, když slavnost končí. Konec byl ale
ohromující. Setkání se zúčastnili i přátelé
zpoza hranic, s nimiž Severní skupina
postupně navazuje spolupráci.

Německý kolega René představuje svůj systém.

byla velmi zajímavá a mně osobně vyvrátila
pár bludů, ve kterých jsem dosud žil
ohledně podmínek BIO režimů.
Po přednášce jsme navštívili farmu
Vojtěcha Hajného v sousedství. Zde jsme
kromě pohlazení stáda malých, ale krásných
koz prohlédli opět důkladně včelstva zde
dočasně umístěná před dalším kočováním.
Již jsme byli znalí věci a věděli, že v období
bez snůšky můžou být včelstva umístěna i
blízko silnice i hospody, ve které jsme si
poslechli
přednášku
a
průběžně
občerstvovali před tím, než nás organizátoři
odvezli v autech na včelnici kolegy
Vlastislava Hyblbauera na Vlčí Hoře
(odkazy zde a zde), který nám po skupinách
ukazoval svůj postupně budovaný provoz
čekající na bio certifikát a dělil se ochotně o
své zkušenosti.
Večer byl stejně jako den předtím zajímavý
téměř neorganizovaný program u ohně
vyplněný
zajímavými
krátkými
přednáškami a presentacemi od účastníků
zájezdu (apiterapie, termoterapie etc.,
dataprojektor u táboráku... ) a průběžně se

Vzali nás do své základny v Ebersbachu.
To, co vypadalo v programu poměrně
nezajímavě, byla pecka na konec. Nejen na
české straně se zavírají textilky. A zde
v historickém zbytku jedné, která byla
asanována za účasti dotací EU, se rozbíhal
velmi zajímavý projekt. Ochranou proti
zneužití dotace k zakládání developerských
projektů je zřejmě podmínka, že na
asanované ploše se nesmí několik pětiletek
stavět. Zde vznikla myšlenka vytvořit
příznivé podmínky pro hmyz včetně včel.
Včelařina je zde také vyučována, zároveň
zde probíhá zkoumání hmyzí populace a o
výsledcích je veřejnost informována, aby
lépe pochopila důvody, proč tráva není
sekána podle posledních městských
standardů…
Kolega René nám nejdříve podrobně ukázal
jeho včelstva v Langstrothech 1/1 a
následně i Jumbo. Trpělivost včelstev jsme
během jízdy zkoušeli víc, než je
doporučováno, klobouky si ale někteří
nasazovali spíše jen k ochraně před
sluníčkem. Po velmi zajímavé a i zde
skutečně podrobné prohlídce včelstev i
asanovaného areálu nás udeřil kontrast
způsobený přechodem do již dokončených
spolkových prostor, kde se konají
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společenské akce včetně včelařských, na
nichž účast velmi vzrůstá.
Poté, co jsme zkonsumovali pro nás
připravené
občerstvení
připomínající
začátek svatebního veselí a dohovořili
konečně vše a snad i plány na příští Spanilé
jízdy, jsme se rozjeli plni zážitků a nových
pohledů do svých domovů co celé
republice. I ti co jeli velkou dálku, nelitovali
času.

výborného piva co sponzorský dar), J.
Dolínkovi,
V.
Hyblbauerovi,
V.
Kocourkovi a T. Moravcovi), německým
kolegům Renému, Tinovi a Andreasovi, M.
Sedláčkovi za cenné příspěvky do debaty i
za to, jak se o hosty z Německa obětavě
staral.
Manželům
Paverovým
za
nadstandardní podporu a všem, kteří
taxikařili a vozili účastníky zájezdu z místa
na místo.

K. Jiruš

Varnsdorfským uzeninám za uzeninový
sponzorský dar. A také a zejména panu Ing.
M. Kozlovi z agentury KEZ za čas, který
nám věnoval i za nesmírně cenné debaty,
které s námi vedl.

V rámci poděkování dovolíme si využít data
z děkovacího mailu Štěpánky Dlouhé
poslaného všem „účastníkům zájezdu“:

Počasí vyšlo skvěle. A v tomto punktu asi je
všem jasné, kam je třeba směrovat
poděkování…

Poděkování samozřejmě patří všem, kteří
přijeli, všem, kteří jakkoli pomohli.

A ještě jedna poznámka: začíná vznikat
fotoalbum ze Severní jízdy. Např. fotky K.
Jiruše jsou k vidění na zde.

A německé kolegy jsme pozvali na některou
z námi pořádaných akcí. Pozvání rádi
přijali.

Zvláště ale pořadatelům a jejich
spolupracovníkům: Š. Dlouhé, V. Hajnému
(tomu kromě díků za cenné debaty a ukázky
čistého včelaření také patří dík za sud

login: SJ
heslo: huranasever
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