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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
vysíláme do světa, tedy k Vám, letošní 4.
číslo. Najdete v něm závěrečné hodnocení
Olomouckých
včelařských
setkávání
(všem, kteří se jakkoli přičinili, patří veliké
poděkování!), pozvánky na nadcházející
akce, zprávy z oboru a také jednu zajímavou
výzvu. Už je to tady, tedy jaru vstříc! Do
jara! A s písničkou i tanečkem, jaro si to

zaslouží. A proč ne s tančící Anežkou a s
Asonancí?
Ostatně Beltine není zase až tak daleko…
Vaše redakce
P.S. Nové, ale i stávající čtenáře
upozorňujeme, že všechna čísla e-Věstníku
jsou ke stažení v privátní sekci našeho
webu.

Z oboru
Co spatříme nahlédnutím na stránky
veterinárních biopreparátů a léčiv?

Ústavu

pro

kontrolu

Vizte sami – dva odkazy zde a zde.

Stručně podrobnosti:

Co z toho plyne? Zatím jenom to, že byly
registrovány dva nové veterinární léčivé
přípravky (VLP) s obsahem kyseliny
šťavelové, VarroMed a Oxuvar, které mají
jinak celounijní registraci, takže registrace
u nás byla víceméně povinností. Plyne z
toho jenom toto, nebo i další konsekvence?
To ukáže další vývoj.

VarroMed (kombinace kyseliny šťavelové
a mravenčí). Informace zde a zde.
Oxuvar (3.5% roztok kyseliny šťavelové k
pokapu). Informace zde a zde.
Diskuse o tématu běží již delší dobu i na
Interním foru PSNV.
redakce

Ze společnosti
PSNV-CZ byla pozvána na zasedání rady Asociace soukromých
zemědělců ČR
Na jednání Rady Asociace soukromých
zemědělců ČR, které se konalo 9. 3. 2017 v
Táboře, vystoupili za radu PSNV Ing. Petr
Texl a za časopis Moderní včelař
šéfredaktorka PhDr. Marie Šotolová.
Využili jsme pozvání od vedení ASZ a

krátkou presentací jsme představili činnost
PSNV, náplň časopisu Moderní včelař a
současné problémy, vize a příležitosti
českého včelařství v kontextu domácí a
zahraniční zemědělské politiky.
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V kuloárech jsme byli
kontaktováni zemědělci, kteří
mají
někdy
obavy
z
chaotických přesunů včelstev k
plodinám. Určitě by uvítali
lepší koordinaci v této věci,
např. společným používáním
portálu LPIS – u zemědělců je
to již běžná záležitost. Mladí
zemědělci se zajímali o
možnost
včelařského
vzdělávání. Námi donesený
propagační
„včelařský“
materiál byl velice rychle
rozebrán.
Poskytli jsme též konzultaci k ziskovosti
včelařství jako formy přivýdělku pro
seniory.

Petr Texl
foto M. Šotolová

Zkusíme něco pro děti?
Na nedávném sněmu vznikl nápad připravit
publikace zaměřené na děti a mládež.
Vzhledem k tomu, že PSNV-CZ presentuje
svoji činnost na řadě akcí, které nejsou
primárně určeny jen pro včelaře, můžou se
takové materiály velice hodit.

že jejich počet je konečný a především
potřebujeme vybrat ty nejlepší z nich.
Prosíme Vás, pokud chcete pomoci, či máte
nějaký nápad, jste vítáni, anketu můžete
vyplnit na této adrese. Budeme rádi za
všechny aktivní respondenty - i ty, jejichž

Vznikl k tomu již užší pracovní tým.
Nápadů je již celá řada. To však neznamená,

děti už třeba dávno odrostly
Marek Konvičný a redakce

Interní fórum PSNV. Jak na ně?
Občas se mezi členy objeví dotaz, jak se dostanou na interní fórum. Protože od posledního
„zaškolení“ již uběhl nějaký čas, hlavní body nyní zopakujeme.




Na interní fórum je třeba se registrovat. Registrace na webu PSNV nestačí, oba systémy
jsou oddělené. Registrace na interní fórum se provádí zde.
Na registrační stránce jsou uvedena základní pravidla fungování fóra. Ta si pečlivě
přečtěte, je to poměrně přímočaré.
Při samotné registraci vyplňte následující údaje:
Uživatelské jméno: Vaše plné jméno a příjmení s diakritikou, např. „Michal Kabát“.
Nepoužívejte žádné přezdívky. Pokud jméno budeme korigovat podle členské evidence,
budete informováni.
E-mailová adresa: Použijte adresu, kterou máte uvedenou v členské evidenci.
V případě nesouladu upravíme po vzájemné dohodě jednu z nich.
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Heslo: Pravidla pro heslo jsou uvedena na formuláři. Heslo si zapamatujte, nelze ho
následně posílat. Pokud ho nadobro zapomenete, lze si heslo obnovit na této adrese, kde
uvedete výše uvedené údaje.
Dále nastavíte několik základních údajů, opíšete ověřovací kód a odešlete.










Nově vytvořený účet nelze použít okamžitě, je třeba vyčkat na aktivaci administrátorem.
Ten ověří zadané údaje a odešle ověřovací email, kde bude uvedena případná korekce
údajů a žádost o zaslání členského čísla PSNV. Tato formalita zvyšuje zabezpečení,
snižuje se tím pravděpodobnost, že Vaše údaje budou zneužity cizím uživatelem.
Po tomto ověření Vám přijde zpráva, že účet byl aktivován, a od této chvíle se můžete
přihlásit a diskutovat.
Na fórum můžete vkládat nové příspěvky nebo odpovídat na příspěvky ostatních
uživatelů. Přitom lze vkládat odkazy, vytvářet seznamy nebo text jednoduchým
způsobem formátovat (tučné písmo, kurzíva, barva, velikost písma)
Lze také vkládat přílohy, například obrázky nebo dokumenty. To se provádí v záložce
Příloha pod textem. Nejprve vyberete příslušný soubor ve svém počítači tlačítkem
Procházet, poté ho vložíte tlačítkem Přiložit soubor. Příloh může být i více. Tlačítkem
Umístit do příspěvku se obrázek vloží přímo do textu na zvolené místo.
Před odesláním příspěvku můžete na záložce Možnosti zaškrtnout pole Upozornit mě,
přijde-li odpověď. V tom případě dostanete informaci o odpovědi na svůj email.
Pokud chcete dostávat informaci o nových příspěvcích na určitém fóru, dole kliknete na
pole Sledovat fórum:

Stejným způsobem můžete sledování ukončit:

Každé fórum je třeba sledovat zvlášť. Nestačí zaškrtnout pole na nejvyšší úrovni, ale je
třeba zaškrtat sledování i u vnořených fór. Například pokud chcete získávat upozornění
na nové příspěvky do fóra Návrhy bodů k jednání, nestačí zaškrtnout pouze sledování
fóra Sněm 2016, ale je třeba označit i uvedené vnořené fórum.
Těšíme se na setkání s novými členy fóra. Přejeme příjemnou diskusi.
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Vzdělávání včelařů
Olomoucká včelařská setkávání 2016/17 skončila úspěšně
Cyklus přednášek pro včelaře i
veřejnost
Olomoucká
včelařská setkávání 2016 2017 skončil pátou přednáškou
18. 2. 2017. Závěrečné téma
Odolnost proti nemocem z
hlediska
šlechtění
včel
prezentoval Ing. Květoslav
Čermák, CSc.
Pověděl nám o rozdílu
životních podmínek včel v
přírodě a u chovatele.
Vysvětlil, jaké vlastnosti včel a
jaké metody je potřeba užívat při sledování
a hodnocení či při výběru včelstev
vhodných k dalšímu šlechtění, význam
čistícího instinktu na zvládání infekčních
chorob, ale také fyziologické principy
odolnosti včel. Co se týká šlechtění,
seznámil posluchače s různými úspěšnými i
neúspěšnými šlechtitelskými pokusy a s
jejich výsledky u nás i ve světě. Nicméně
pokusy vyšlechtit varroatolerantní včelu
zatím nejsou úspěšné.
Žádný z účastníků přednášky jistě nelitoval
sobotního dopoledne, přednáška měla
výbornou úroveň.

Přednáška Ing. Čermáka zakončila
Olomoucká včelařská setkávání 2016/2017.
Aby to účastníci neměli tak jednoduché a
abychom my organizátoři ukojili svou
zvědavost, na úvod přednášky dostal každý
posluchač anketní lístek. Z odpovědí na
otázky jsme získali spoustu užitečných
informací.
O pořádání akcí podle výsledků dotazníku
nejlépe informoval web PSNV. Facebook i
časopis Moderní včelař za ním daleko
zaostal. Některé posluchače na akci
upozornil kamarád, e-Věstník, jednoho
včelaře na přednášku dokonce poslala jeho
přítelkyně.
Na dvě otázky odpověděli
všichni dotázaní shodně.
Všichni si přejí, aby OVS
pokračovala dalším ročníkem
a všem se líbily moderní a
současně důstojné prostory
Přírodovědecké
fakulty
Univerzity Palackého.
Sobotní dopoledne zvítězilo
nad návrhem organizovat
příště přednášky ve všední den
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navečer v poměru 3 : 1, soboty většině
vyhovují.

dalších včelích produktů, ale i o zpracování
medu, pastování a výrobě medoviny.

Příjemným zjištěním je ochota 13
dotázaných pomoci s organizováním
dalšího ročníku nebo podobných akcí.

Na závěr nesmí chybět informace, jak
posluchači hodnotili jednotlivé lektory.
Známkovalo se jako ve škole, nejlépe
hodnoceným lektorem byl MVDr. Klíma se
známkou 1,14. Celkový výsledek je více
než potěšující, lektoři dostali vysvědčení s
vyznamenáním a průměrem 1,29. Všem za
jejich inspirativní přednášky děkujeme.

A co by se včelaři chtěli dozvědět v příštím
ročníku? Zajímalo by je “něco” pro
začátečníky, apiterapie, ekologie chovu
včel, přirozený chov včel, chov matek,
selekce a šlechtění, moderní trendy a
novinky při léčení včel. Zajímala by je také
přednáška o marketingu prodeje medu a

L. Bouda

Pozvánky
Pražská včelařská setkání mají před sebou poslední přednášku
Ve čtvrtek 23. března se uzavře letošní
cyklus PVS přednáškou lektora PSNV-CZ
MUDr. Jiřího Brožka na téma Moderní
pohledy na včelí produkty.
Dr. Brožek je respektovaným specialistou v
oboru zkoumání účinků produktů včelí píle
na naše zdraví a spolupracovníkem řady

významných zahraničních institucí. Své
poznatky a zkušenosti již řadu let využívá i
ve své lékařské praxi.
Podrobnosti k přednášce i její anotaci
najdete na webu PSNV-CZ.
redakce

Jarní seminář v Nepomuku
Znovu zveme na již tradiční celodenní
Jarní seminář nástavkového včelaření.
Uskuteční se v Nepomuku 25. března a

všichni zájemci jsou srdečně zváni.
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
Pro zájemce o kurs o nemocech včel vedený
MVDr. Z. Klímou je letos na jaře ještě jedna
šance, a to 22. – 23. 4. v Praze.

Podrobnosti opět na webu PSNV.
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