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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
posíláme 3. číslo v tomto roce. Je tak trochu
spolkově informační, ale ne zase tak moc.

dobrovolníků, a pak pozvánky na to, co Vás
čeká v březnu a v dubnu.
S přáním sluníčkových předjarních dnů

Prostě přiměřeně…
Vlastně přinášíme
pár nikoli nedůležitých sdělení, reportáž z
akce, která stála spoustu nasazení

redakce

Z oboru
Ještě k Plemenářskému zákonu
Kausa „plemenářský zákon“ má další
vývoj. Novelu podepsal prezident. Možná
je hotovo, možná ne. Pořád ale nikdo neví,
kdo to vše vlastně navrhl: Zástupci těch,
které prozradil poslanec Čihák (vlastně
původní navrhovatel oné neblahé změny),
jenž dnes tvrdí, že on musikant, nyní užívají
termíny jako „podpořili jsme“, „připojili
jsme se“. K iniciaci se jaksi nehlásí.
Podrobné shrnutí celé té pro obor klíčové
věci přináší právě vyšlé číslo časopisu
Moderní včelař (MV 2/2017). Vše bude
tématem debaty i na Jarním semináři
nástavkového včelaření v Nepomuku.

Informace
přinesl
zemědělský
zpravodajský portál Zemědělec.
Otázky také kladl řadě osob spojených s
tímto tématem Náš chov.
Odpovědi nejsou nezajímavé.
Na webu jsou stále přístupné záznamy z
jednání Senátu o tomto zákonu. Je to velmi
poučné, uslyšíte i uvidíte sami, kam až a
jakému typu argumentace lze klesnout i v
komunitách, které připravují zákony pro nás
všechny.
Historie zákona
Záznam z jednání Senátu
Jiří Matl

K založení Asociace včelařských spolků – svazu
Přinášíme zatím jen základní a stručnou
informaci.
Ve čtvrtek 2. 2. byla (kde jinde než v
pražské kavárně Sicily) založena Asociace
včelařských spolků – svaz (pozn.: slovo
svaz sice budilo všeobecný nesouhlas, leč
pro takový typ sdružení být podle znění OZ

v názvu musí, takže se dostalo až na
konec…). Stručnou informaci najdete i v
Moderním včelař 2/2017).
Podstatné je, že se věci pohnuly a brzy bude
vše ve veřejném prostoru a oficiální.
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Co je důležité:
Jde o sdružení spolků, tedy právnických
osob. Zakládajícími členy byla nakonec tato
sdružení: MSVV, PSNV-CZ, Spolek
chovatelů včely tmavé, Včelařský spolek
pro Mladou Boleslav a okolí a Včelařský
spolek Moravy a Slezska.
Na úvodním iniciačním sezení se dohodlo
toto:
Bylo schváleno finální znění stanov
Asociace, stanovy podepsány zástupci
jednotlivých sdružení. Pořízen zápis z
ustavujícího zasedání. Nyní zbývá na
základě textu stanov a zápisu z ustavujícího
jednání podat žádost o registraci u
příslušného soudu, což se právě děje. Až
pak bude vše oficiální a Asociace bude
veřejně a oficiálně existovat. Následovat
budou první oficiální kroky: informace
veřejnosti i dalších sdružení (s pozváním ku
spoluúčasti) a také informování příslušných
úředníků státní správy, a to z toho důvodu,
aby byl tento nový subjekt zařazen do
adresářů pro nadcházející jednání. Zřízení
webu, Facebooku. A mohou začít jednání o
základních tématech.

Dohoda byla také o základních tématech, u
nichž je naděje na nalezení společného
stanoviska. Několik takových témat se
přímo nabízí a diskutujeme o nich již nyní:
např. legislativa týkající se oboru (třeba a
především veterinární zákon a věci
souvisící), nebo t. zv. Národní včelařský
program, jenž se bude připravovat sice v
budoucnu, ale vždy se to honí na poslední
chvíli a metodou ctrl-c a ctrl-v, což bude
chtít nová Asociace změnit. Program by
měl odrážet aktuální stav oboru i představy
a vize, kam by se měl vyvíjet. Strukturaci
priorit. A to na základě společných jednání
a po nalézání shod. S tím souvisí i otázka
financí, které do oboru plynou (podpora
toho, co skutečně pomáhá oboru, např.
rozmanitost včelí pastvy či vůbec účelnější
směrování financí do oboru).
Tu asi to bude těžký boj, přestože dobře
vykopané dávné kanálky začínají pomalu
rezivět. Na IF PSNV je zřízeno vlákno, kde
je možno k tématu diskutovat a podávat
návrhy na témata k jednání. Není totiž
daleko doba, kdy bude třeba naše zástupce
v Asociaci vybavit potřebnými stanovisky a
mandátem k jejich zastávání.

Byl zvolen předseda Asociace (dohodnuto
bylo, že to pro začátek bude zástupce
nejmenšího
zúčastněného
sdružení, SChVT, a to Mgr.
Viktor Švantner). Zvolen byl
také revizor, totiž zástupce
MSVV Ing. Josef Kala.
Došlo k dohodě na počátečních
krocích a debatovalo se i o
modelech nalézání konsensu.
Nebude se totiž hlasovat a
počítat s nějakými většinami či
menšinami, společné stanovisko
Asociace
bude
vyžadovat
konsensus všech zúčastněných.
Bude to vynikající zkouška a
příležitost, jež tu dosud nebyla.

J. Matl

Momentka z ustavujícího jednání. Foto L. Matela, proto také na fotce chybí
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Setkávání včelařů
Sobota 25. 2, to byl Oberlausitzer Bienenfachtag
Už jste někdy viděli více než 400 včelařů
pohromadě? Tak to jsme viděli v
Ebersbachu. Původní plán vzniklý na
loňské zářijové Severní jízdě se stal
skutečností. Navázány kontakty. A bylo tu
pozvání i pro našince. Našli se organizátoři,
našli se zájemci. Na tradiční a velice
populární včelařskou akci v Ebersbachu
nedaleko hranic s ČR zvanou Oberlausitzer
Bienenfachtag (Hornolužický odborný
včelařský den, už pátý), byli díky nově
navázaným kontaktům pozváni i včelaři z
ČR. Nakonec se jich přihlásilo na 40. Jeli
jak včelaři z Liberecka (organizovala OO
ČSV Liberec), tak i členové PSNV (měli

jsme dokonce možnost představit svoji
činnost a její výsledky). Kolegyň a kolegů
od sousedů bylo pak na 360. Zájem byl ale
daleko větší a kvůli kapacitě sálu muselo
být přihlašování uzavřeno. Tím větší dík
patří německým kolegům za vstřícnost.
Podrobnosti o programu z pera Štěpánky
Dlouhé najdete zatím v pozvánce na IF
PSNV ve vlákně pojmenovaném stejně jako
název setkání. A na adrese u sousedů.
Nyní jen stručná informace z moc fajn a
poučné akce. Ale pokusíme se o tomto
magickém dni a perfektně zorganizovaném
setkání přinést podrobnější reportáž v
některém z příštích čísel
Věstníku. A jako bonus
přidáváme obrázek plnícího
se sálu. Co je zajímavé:
všichni účastníci mohli mít
identifikační visačku či
nálepku se jménem a
místem původu (ty naše
byly s naší vlaječkou).
Organizátoři jsou prostě jak
důslední, tak i vstřícní.
Zajímavé bylo, jak to
komunikaci usnadnilo a
přiblížilo.

Momentka z plnícího se sálu.

Jiří Matl

Záznam ze čtvrtého z letošní řady Pražských včelařských setkávání
V rámci tradičního zimního cyklu
přednášek pro včelaře i veřejnost Pražská
včelařská setkávání se jako čtvrté
pokračování konala v Praze 19. ledna
beseda s veterináři nazvaná Veterináři a
chovatelé
včel.
Zvukový
záznam

jednotlivých přednášek a diskuse a video
záznam diskuse můžete slyšet i vidět na
webu PSNV-CZ.
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Vzdělávání včelařů
Pro zájemce o studium oboru Včelař na SOU Blatná
Blíží se konec termínu pro podání žádosti o
přijetí na studium oboru Včelař v Blatné.
Žádosti o studium na SOU v Blatné je třeba
podat nejpozději do 1. března.

Podrobnější informace najdete na webu
SOU zde a zde.
redakce

Letní školy a přípravky
Znovu si dovolujeme upozornit na letošní
letní školy. Přípravky jsou již za humny.
První se bude konat 11. 3. - 12. 3. v
Hranicích na Moravě, druhá o dva týdny
později, tj. 25. 3. - 26. 3. v Myslíči u
Benešova. Podrobnější informace naleznete
opět na webu www.lsnv.cz.

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdy
uvažuje, že začne včelařit, nebo někoho,
kdo již včelaří a hledá další včelařské
vzdělání, prosíme, informujte ho o této
nabídce.
S díky
redakce

Pozvánky
Jarní seminář v Nepomuku
25. března jsou všichni zájemci zváni na
tradiční Jarní seminář nástavkového
včelaření v Nepomuku. Program a

podrobnější informace naleznete na webu
PSNV-CZ.

Včelí nemoci – Ostrava
1. dubna se v Ostravě-Heřmanicích koná
jednodenní seminář o nemocech včel, který

povede lektor PSNV MVDr. Zdeněk Klíma.
Podrobnosti opět na webu PSNV.

Kurs o nemocech včel ještě jednou v Praze
Kurs o nemocech včel vedený MVDr. Z.
Klímou se bude v Praze pro velký zájem
opakovat 22. – 23. 4.

Podrobnosti opět na webu PSNV.
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Ze společnosti
Stav členské základny
Rádi bychom uvedli některé statistiky získané k dnešnímu dni z naší členské databáze.
Celkový počet členů
Počet žen
Noví členové od 1. 10. 2016
Ukončené členství od 1. 10. 2016
Průměrný členský příspěvek na rok 2017
Členů registrovaných k el. hlasování

756
88
53
64
313,- Kč
322

Členové, kteří jsou uvedeni v kolonce ukončené členství, naše řady opustili většinou k 31. 12. Někteří
z nich oznámili úmysl členství ukončit, někteří dokonce uvedli důvod, většina z nich však odešla „bez
rozloučení“, nezareagovali na výzvy k zaplacení členského příspěvku. Zpětná vazba od odcházejících
členů je tedy velmi sporadická.
Jako každým rokem je stav rychle vyrovnán novými členy. Ze statistik je vidět, že k „bodu zlomu“ se
již blížíme.
Přidáváme dva grafy s regionálním a věkovým rozdělením členů.
Michal Kabát
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Zprávy
Olomoucká včelařská setkávání
Cyklus přednášek pro včelaře i pro
veřejnost
Olomoucká
včelařská
setkávání 2016–2017
Průběžná zpráva
První přednáška Olomouckých včelařských
setkávání 2016/2017 (dále OVS) na téma
imunita včel proběhla 15. října. Přednášel
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., jeho přednáška
měla výbornou odezvu posluchačů,
dokonce ho odměnili potleskem. Kolega
Danihlík se neomezil pouze na vědecké
poznatky z oboru. Teorii a statistická data
doplnil řadou velmi zajímavých informaci a
fotografií z praxe, mimo jiné také svými
zkušenostmi, jak on sám řeší problémy
varroózy. Presentoval také své vlastní
zkušenosti s MVP. Přednášky se zúčastnili
včelaři z tuzemska i ze Slovenska. Nikdo z

přítomných nelitoval sobotního dopoledne
stráveného
v
přednáškovém
sále
Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Palackého.
19. listopadu 2016 v Olomouci proběhla
druhá přednáška cyklu OVS, téma setkání
bylo: producenti medovice, přednášejícím
byl Bc. Michal Počuch, který se mj.
profesionálně
zabývá
lesnickou
entomologií. Vyslechli jsme velmi
zajímavý výklad doprovozený poutavou
prezentací. Michal Počuch včelařům
představil řadu producentů této pro včely
lákavé pochoutky a pro nás včelaře zdroje
výborných medovicových medů. Svou
přednášku ilustroval množstvím detailních
fotografií. Dozvěděli jsme se zajímavé
informace, jak medovice vzniká, jak lze

Strana 6

3 / 2017
27. 2. 2017
medovicovou snůšku předpovídat i jak
tento lukrativní zdroj výborných medů
monitorují naši kolegové včelaři v
Německu i jinde. Pro praxi užitečné byly
také informace, jak vzniká melecitóza a jak
ji efektivně zpracovat, aby nebyla jen na
obtíž, ale také k prospěchu.
Potřetí jsme se sešli 3. prosince 2016,
abychom si poslechli MVDr. Zdeňka
Klímu. Téma ozdravná opatření při
varroóze a MVP je více než aktuální, v
poslední době více i v našem Olomouckém
kraji. Zdeněk Klíma vysvětlil a prezentoval,
jak hledat a najít příznaky MVP, vyložil
mechanismus přenosu nákazy, metody
dezinfekce úlů a dalšího včelařského
vybavení. Vysvětlil také, jaký vliv má
varroóza na úhyny včelstev a na přenos
viróz. Prezentoval význam letního ošetření
včel a chovatelské metody, jejichž cílem je
odstranění přenosu viróz infikovanými
včelami. Posluchače zvláště zaujal výklad o
významu tvorby oddělků, resp. přemetání
na mezistěny i metoda odstranění
zavíčkovaného plodu. V závěru přednášky
kol. Klíma vysvětlil také metody použití
různých organických kyselin.

21. ledna 2017 nás v Olomouci navštívil
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. s prezentací
na téma otravy včel. Poutavě hovořil o
zdrojích otrav včel a včelstev i o jiných
příčinách poškození včelstev. Zajímavé
byly údaje o příčinách otrav potravou,
průmyslovými exhalacemi, pesticidy, ale
také z důvodu kosení kvetoucích porostů
cepovými sklízeči píce (až 76% létavek).
Zaujalo také zjištění, že pro včely mohou
být toxické i nepůvodní lípy. Prezentoval
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poslední poznatky z působení mořidel
semen (neonikotinoidy). Dozvěděli jsme se
o vlivu pesticidů na plodnost, omezení
snůšky pylu, snížení imunity, na genetiku
včel. Výklad doplnil působivou prezentací i
informacemi o legislativě upravující
ochranu včel před pesticidy.
Zatím by bylo předčasné celý cyklus
přednášek hodnotit. Snad je možné v tuto
chvíli říct, že účast posluchačů stoupá a že
si naše přednášky našli i kolegové včelaři ze
Slovenska.
L. Bouda

Pozn. redakce:
Poslední setkání cyklu OVS 2016/2017 se
uskutečnilo 18. 2. 2017. Presentaci na téma
odolnost proti nemocem z hlediska
šlechtění včel přednesl Ing. Květoslav
Čermák, CSc. O této přednášce
poreferujeme v jednom z dalších čísel. Také
se pokusíme o reflexi celého letošního
cyklu.
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