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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,

S přáním klidných dnů letošního Adventu

v těsném závěsu za rychlým číslem 17
přinášíme číslo další, jež je tematicky
vymezeno informacemi o blížících se
akcích a pozvánkami na ně.

redakce

Vzdělávání včelařů
Už nyní se můžete registrovat na Letní školy nástavkového včelaření
LŠNV budou v r. 2017 opět v třístupňovém
základním schématu: přípravky, začátečníci
a pokročilí. A k tomu i něco pro speciální
zájemce.

jednotlivých školách bude na webu také v
jiném a uchazečům snad přítulnějším modu.
A podrobnější. Také ceny jednotlivých škol
se mírně odlišují.

Letos se poněkud změnila forma
presentace, jednotlivé školy se již postupně
objevují na webu LŠNV podle toho, jak
docházejí od organizátorů jednotlivých škol
podklady. Informování uchazečů o

Proto sledujte pozorně tento web. Některé
školy budou mít také vlastní facebookový
profil.
redakce

Pražská včelařská setkávání se chystají na III. pokračování
Sejdeme se opět na Elektrotechnické
fakultě ČVUT v Dejvicích, a to ve čtvrtek
15. 12. v 18 hodin.
Tématem budou CESTY
KVALITĚ MEDU.

K

LEPŠÍ

Naším hostem bude Ing. Jaroslav
Lstibůrek, renomovaný odborník na
získávání a zpracování produktů včelí píle,
potravinářský chemik specializovaný na
kvasné technologie, držitel ocenění
regionální potravina, který včelaří a
připravuje medová vína a medoviny v
Pasečnici na Domažlicku. Je také lektorem
PSNV-CZ.

Kdo jste byli letos na Studeném vrchu (vizte
report a fotogalerii), tak si jistě jeho
přednášku a presentaci pod širákem
vybavíte. A kdo jste v září byli v Brně na
Medu roku 2016, jistě si vzpomenete na
tamní jeho excelentní vystoupení na
mezinárodní konferenci.
Pozvali jsme jej záměrně, protože jeho
poznatky o šetrném získávání, zpracování a
efektivním nabízeni medu jsou velmi
inspirativní.
Je docela možné, že trochu zklamáni
odejdou ti, co vytáčejí na vysoké otáčky v
garáži poté, co vymístili auto, ale vpravdě
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toto jejich zklamání neřešíme. Jen to berte
tak trochu jako varování předem…
Celý program cyklu najdete na webu
PSNV-CZ.
Tam také najdete pokyny k registraci. Je
dobré se předem zaregistrovat, minule se
několik účastníků nevešlo, protože přišli na
poslední chvíli jen tak a my objednáváme
posluchárnu podle toho, kdo se zaregistruje,
i když s jistou rezervou, samozřejmě.
Když si kliknete na anotaci k této přednášce
na webu PSNV-CZ, dozvíte se podrobnosti
o lektorovi i o tématu přednášky. Anotaci si

můžete i stáhnout, ev. poslat dál, za což
bychom Vám byli vděčni.
Přijďte, bude to zajímavý večer. A
pochopitelně i příležitost k debatám. A na
stole bude ležet i kalendář Včelařky 2017 a
další zajímavosti.
A pokud vše klapne (a v to velmi doufáme),
představíme na PVS III i čerstvé číslo
6/2016 časopisu Moderní včelař. Bude i ku
koupi. A pokusíme se nezapomenout ani na
předvánoční dárkové poukazy.
Za tým pořadatelů zve
J. Matl

O včelím vosku v sobotu a 21. ledna a v Plzni
P. František Vogl (1795 – 1866) byl od r.
1842 farářem v Obecnici nedaleko
Příbrami. To byl kraj rudy, dolů, hutí a
pokusníků. Byl včelař a s pomocí přátel z
huti Aglaia zkonstruoval v r. 1857 de facto
1. kovový lis na mezistěny. Bude tomu
příští rok 160 let… No – a teď upřímně:
neudělali byste k takovému výročí

Když kliknete na webu PSNV na oznámení
konference, dozvíte se jednak podmínky
registrace etc., ale nasměruje Vás to také na
zvláštní web k této konferenci vytvořený,
kde najdete informace o velice zajímavém
programu i představení lektorů. A také o
bohatém doprovodném programu.
redakce

konferenci, když jste v PSNV?

Kursy nemocí včel se opět rozbíhají
Kursy o nemocech včel, které vede MVDr.
Zdeněk Klíma opět běží. Podrobnosti
najdete na webu PSNV.

Termíny:
Brno 14. - 15. 1. 2017
Holešov 28. - 29. 1. 2017
redakce

Varia čili různé
Dárkové poukazy na webu PSNV
Protože se blíží Vánoce, můžete svým
blízkým udělat radost, nebo je nasměrovat
správným směrem, aby udělali i oni radost
Vám. Vyloučíte tím možná i tradiční

výkřiky u stromečku: „Jejda, to je ale
překvapení! Zase bačkory...

“.

Jak na to? Klikněte na e-shop PSNV-CZ a
pak na dárkové poukazy.
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Zjistíte, že radost lze udělat jak poukazem
na jakýkoli díl publikace Včelařství, tak na

letní školu. A také předplatným časopisu
Moderní včelař.

Můžeme také udělat radost a pomoci spolu s Člověkem v tísni
Jak? Pomocí dárkového certifikátu v
hodnotě jednoho včelího úlu. Včelky, které
se v něm zabydlí, přinesou svému majiteli
dostatek medu nejen pro něho a jeho rodinu,

ale také na prodej. Přispějete tím do
projektu pomoci Obživa.
Pokud bystě chtěli vědět více, klikněte sem.

Od českých silnic zmizela letos další pastva pro včely – aneb když
vládne pila nad zdravým rozumem
Když si kliknete na web neziskové
organizace Arnika, zjistíte, jak se v
posledních letech zase více kácelo, než
sázelo.
A proto by na místě měla být výzva:
„Zasaďme si každý alespoň jeden strom
podél silnic či polních cest“. Svým
příkladem bychom měli jít ostatním
včelařům a obecně vlastně všem lidem.

Nejen proto, že i oni chtějí pak od nás
med…
Možná si vzpomenete na nedávné
informace o aleji u Malých Hoštic, kam i
PSNV-CZ (tedy Vy všichni) přispěla. Psali
jsme o tom v minulých číslech Věstníku.
redakce

Kalendář Včelařky 2017 – speciální nabídka
Milé včelařky, milí
včelaři,
rádi bychom Vás
informovali,
že
právě
vyšel
kalendář Včelařky
2017. Jedná se o
soubor
inspirativních
fotek,
jejichž
atmosféra ladí s
daným obdobím roku. Kalendář obsahuje
krásné fotky zajímavých žen při práci na
včelnici. Navíc v působivé krajině místa,

odkud pocházejí. Včelařky 2017 dokazují,
že včelaření může být velmi romantickým a
estetickým zážitkem.
Zde je odkaz na eshop, kde můžete kalendář
zakoupit.
Sleva 40 Kč / kus po vyplnění kódu:
EVESTNIK18
Kód
zapište
do
pole
Poznámka
v objednávkovém formuláři našeho eshopu.
S pozdravem a přáním příjemného prožití
Adventu
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