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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
ještě stihneme do Vánoc jedno číslo, to
proto, abychom Vám mohli popřát, ale
nejen proto. Znovu bychom rádi
připomenuli nadcházející zajímavé akce a
přidali ještě pár nových informací.

Rádi bychom Vám všem i Vašim blízkým
popřáli radostné a požehnané svátky
letošních Vánoc.
Slunovrat máme za sebou, tak teď už to
půjde krok za krokem k lepšímu, jen
vydržet…
redakce

Vzdělávání včelařů
Letní školy nástavkového včelaření postupně přibývají na webu
Již v minulém čísle jsme psali, že LŠNV
budou v r. 2017 opět v třístupňovém
základním schématu: přípravky, začátečníci
a pokročilí. A k tomu i něco pro speciální
zájemce.

Sledujte tedy pozorně tento web. Některé
školy budou mít také vlastní facebookový
profil, kde bude možno debatovat, klást
otázky etc.
redakce

Jednotlivé školy se již postupně objevují na
webu LŠNV. Zásadní je také snaha zlepšit
informování uchazečů o jednotlivé školy.

Pražská včelařská setkávání se chystají na IV. pokračování
PVS mají za sebou 3 díly podzimní série.
Zhodnotíme je v příštím čísle Věstníku,
které vyjde mezi svátky. Čtvrté setkání se
bude konat opět na Elektrotechnické fakultě
ČVUT v Dejvicích, a to ve čtvrtek 19. 1. v
18 hodin.

MVDr. Martina Jánošíka z pražské VS a
MVDr. Markétu Kopečnou, veterinární
inspektorku s bohatými zkušenostmi z
terénu. Pozván byl také MVDr. Leoš
Čeleda, CSc., jenž se bude nově v rámci
ÚVS zabývat problematikou zdraví včel.

Pozor, tu je změna proti původnímu
konceptu, byli jsme nuceni změnit termín
kvůli pracovním cestám pozvaných
hostů.

Tématem budou tedy logicky DEBATY
CHOVATELŮ VČEL S VETERINÁŘI
A NAOPAK.

Koho jsme pozvali? Inspirováni loňskou
předlouhou, avšak cennou debatou pozvali
jsme opět MVDr. Pavla Texla ze SVS,

Celý program cyklu najdete na webu
PSNV-CZ.
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Tam také najdete pokyny k registraci.
Anotace k tomuto diskusnímu večeru a
představení hostů bude brzy následovat.

Přijďte, budou to jistě cenné debaty. A opět
nabídneme pár zajímavostí k prodeji…
Za tým pořadatelů zve
J. Matl

V lednu budou také pokračovat Olomoucká včelařská setkávání
Zimně-jarní část OVS začne 19. ledna
přednáškou Doc. Ing. Antonína Přidala,
Ph.D. a jejím tématem budou otravy včel.

Podrobnosti najdete na webu PSNV.
Tam si také můžete rozkliknout anotaci k
této přednášce.

Proč do Plzně 21. ledna?
Protože se tam bude konat mezinárodní
konference k výročí P. Františka Vogla
(1795 – 1866), jenž byl od r. 1842 farářem
v Obecnici nedaleko Příbrami a s pomocí
přátel zkonstruoval v r. 1857 de facto 1.
kovový lis na mezistěny. Takže to bude 160
let…

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.
Podrobnější informace ke konferenci
přineseme v jednom z příštích čísel.

Když kliknete na webu PSNV na oznámení
konference, dozvíte se jednak podmínky

redakce

Kurzy o nemocech včel pokračují
Kurzy, které vede MVDr. Zdeněk Klíma,
opět běží. Podrobnosti najdete na webu
PSNV.

A pozor, nově také šance pro Pražáky a
Středočechy:
Praha 18. – 19. 2. 2017

Nejbližší termíny:

redakce

Brno 14. – 15. 1. 2017
Holešov 28. – 29. 1. 2017

Varia čili různé
Dárkové poukazy na webu PSNV
Přestože Vánoce už jsou tu, i tak můžete
svým blízkým udělat radost, nebo je
nasměrovat správným směrem, aby udělali
i oni radost Vám.

Zjistíte, že radost lze udělat jak poukazem
na jakýkoli díl publikace Včelařství, tak na
letní školu. A také předplatným časopisu
Moderní včelař.

Prostě jen klikněte na e-shop PSNV-CZ a
pak na dárkové poukazy.
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