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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
10. letošní a vlastně už prázdninové číslo
Věstníku Vám nabízí pár aktualit, pozvánek
i tak trochu výzev, což je slovo, jež je v
současné hektické době sice cool, ale přece
jen: když jsou ty prázdniny, proč to
nepřehrát na děti, ne?
níže…

Vysvětlíme

A protože naše včelky už jsou za sezonním
zlomem – letním slunovratem, věnujeme
tentokrát letos již tradiční písničku našim
„holkám“. Za upozornění či vlastně za tip
na slovenského písničkáře Jana Majerčíka
velmi děkujeme našemu kolegovi Pavlu
Klvačovi.
(O autorovi zde.)
Osobně (omlouvám se) bych k tomu dodal,
že mě tahle písnička moc oslovila (stejně

jako autorovy další) a že autora jsem neznal,
jakkoli jsem na podobných písničkách i
textech, a to i slovenských, totiž na poesii
Milana Rúfusa, textech „karpatského
pastiera“ Dominika Tatarku, písničkách
Deža Ursinyho, Paľa Hamela a Ivana
Hoffmana, vyrostl a s kapelami, s nimiž
jsem hrával, jsem jaksi usedal na stejný
květ…
Berte to, prosím, i jako tichý letní pozdrav
našim slovenským kamarádům a kolegům i
holkám kraňským, tmavým i buckfastským
… S malým dodatkem: Albert Einstein to,
co je na konci klipu, nikdy neřekl … Včelky
to vědí…
A přejeme Vám poetické dny letošního už
poslunovratového léta…
J. Matl a redakce e-Věstníku

Z oboru
Veterinární zákon
V několika minulých číslech Věstníku jsme
se věnovali také tématu legislativy,
varroózy, zimní měli etc. Zmínili jsme i
souvislost s právě v parlamentu
projednávanou novelou veterinárního
zákona, jenž obsahuje přílohu o
nebezpečných nákazách a mezi nimi uvádí i
„varroázu“ (rozumějme: varroózu). A
zmiňovali jsme také, že pokud varroóza v
tomto seznamu zůstane, bude se od toho
odvíjet veškerá další legislativa, tedy
vyhláška o nemocech včel, Metodika
kontroly zdraví a nařízené vakcinace

(MKZ) a Mimořádná veterinární opatření
(MVO).
Jaká je nyní situace?
Na 59. schůzi Poslanecké sněmovny byla
30. 6. novela veterinárního zákona za
tichého a marného přihlížení některých a za
držení palců ostatních včelařských sdružení
schválena, jak vidno z odkazu na historii
projednávání návrhu
Odkaz na původní návrh je zde.
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PSNV-CZ i MSVV několikrát zaslaly
příslušným orgánům odborné námitky ve
věci zmiňované přílohy a z jejího znění
plynoucích dalších nařízení, námitky však
byly oslyšeny a k odborné debatě prakticky
nedošlo. Co to pro nás znamená?
Minimálně nutnost poradit se, zda má vůbec

smysl se v těchto věcech za daného
nastavení poměrů a s našimi momentálními
možnostmi a schopnostmi angažovat. A
pokud ano, pak co změnit?
J. Matl

Ze Společnosti
Rada PSNV mění své složení
K 29. 6. 2017 požádal o uvolnění z funkce
člena rady náš dlouholetý kolega Ludvík
Marek. Podle pravidel k tomu určených
(Stanovy) je prvním náhradníkem, jenž radu
doplní, kolega Hynek Kadečka, jenž byl na
posledním sněmu rovněž zvolen do rady
většinou přítomných, avšak vzhledem k
danému počtu členů (9) stal se oním 1.
náhradníkem. Protože L. Marek zároveň
zastával také funkci 2. místopředsedy, zvolí
rada na tento post jednoho ze svých členů.
Stane se tak pravděpodobně na jednání rady
27. 7. 2017. Vše najdete pochopitelně v
příslušném zápise z jednání. O výsledcích

přineseme
Věstníku.

samozřejmě

zprávu

i

ve

Profil kolegy Hynka Kadečky, jinak i člena
redakce e-Věstníku, i diskusi vztahující se k
jeho kandidatuře najdou zájemci na
interním fóru ve vlákně, v němž se vloni na
podzim představili kandidáti pro sněm a
volby v r. 2016.
Ludvíkovi (Bobrovi) Markovi všichni
velice děkujeme a nemalou pomoc a
vykonanou práci. Bylo nám ctí s ním
spolupracovat.
redakce

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření PSNV-CZ za rok 2016 je
hotová a veřejně dostupná
Na webu PSNV-CZ mohou zájemci od
minulého týdne nalézt veřejně dostupnou
výroční zprávu o činnosti naší Společnosti.

grafické zpracování pak kolegovi Ivanu
Černému.
redakce

Poděkování za zpracování textu náleží
kanceláři PSNV-CZ, poděkování za

Kontakty, kontakty, kontakty
Na webu PSNV-CZ naleznete v rubrice
Kontakty aktualizované údaje. Kdo
sledujete i zápisy z jednání rady, jistě si
vybavíte, že na posledních 2 jednáních se
tímto tématem rada PSNV-CZ zabývala.

Aktualizace kontaktů by měla zájemcům o
různé informace usnadnit možnost zeptat se
těch, od nichž tyto informace požadují.
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Med roku 2017

O slávě zvané Med roku 2017, již pořádá
PSNV-CZ letos jako již 3. pokračování
příběhu, jenž začal v r. 2015
hruschkovskými oslavami 1. presentace
medometu, jsme už informovali vícekrát,
takže jen připomínáme, pokud by někdo z
Vás měl chuť poslat med do soutěže nebo
přijet na setkání či na odbornou
konferenci… Veškeré podrobnosti lze
nalézt v k této události zvláště vytvořeném
webu.

medů je pro všechny včelaře velice
výhodná. Laboratorní rozbor soutěžních
vzorků nám v letošním roce zabezpečuje
SVÚ Olomouc, který je jeden ze dvou
akreditovaných laboratoří v ČR. Každý,
kdo se do medové soutěže přihlásí, obdrží
osvědčení z této laboratoře, a to bez
jakéhokoli poplatku. A navíc je vyšetření
rozšířeno o aktivitu diastázy, jež nebývá
součástí běžných rozborů. Takže neváhejte
a přihlaste se.

Ještě doplníme pro ty, jimž unikly
předchozí informace: letošní účast v soutěži

redakce

SOUTĚŽ: Jméno pro malou včelí hrdinku
O tom, že včela je hmyz s proměnou
dokonalou, jistě není pochyb. Ve zvláštních
případech však zárodkem nového života
není drobounké včelí vajíčko položené na
dno buňky, nýbrž lidská vůle a tvořivost.
Tak se přihodilo, že se z nesmělého nápadu
vzešlého z podzimního sněmu PSNV-CZ
postupně vyklubala včelka se vzácným
posláním – provázet malé včelaříky a vůbec
všechny děti zajímavostmi a tajemstvími
včelího světa. Ilustrovaná mladuška bude
hlavní hrdinkou tiskovin a materiálů
určených dětem a připravovaných Pracovní
společností nástavkových včelařů. Na její
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první lapálie a dobrodružství se ti nejmenší
můžou těšit již brzy, v novém školním roce.
Upřímně doufáme, že nám naši novou
kamarádku pomůžete pojmenovat! Autor
vítězného nápadu se stane kmotrem
medonosky a může se těšit na malou
odměnu. Své návrhy, prosím, zasílejte do
31.
července
2017
na
e-mail

stepanka.dlouha@psnv.cz. Nezapomeňte
uvést celé své jméno a u dětí případně i věk.
Vyhodnocení soutěže přinese osmé číslo
Moderního včelaře.
Pozvání k soutěži již také visí na webu
PSNV-CZ.
Š. Dlouhá

Vzdělávání včelařů
I o prázdninách se v Blatné vyučuje
O prázdninách mohou studenti učebního
oboru včelař vykonávat nepovinnou praxi
na školních včelnicích. Včely jaksi nemají
prázdniny. Někdo musí vytočit med,
připravit v podletí včelstva na zimní
období. Ale hlavně je třeba sledovat
zdravotní stav a případně zasáhnout
v pravou chvíli. 4. 7. 2017 se sešlo devět
studentů v areálu SOU Blatná, aby na dvou
školních včelnicích provedli aktuální
monitoring varroózy. U 17 včelstev se
provedl smyv dle známé metodiky: cca 300
včel z medníkových nástavků se usmrtí a ve
sklenici se třepáním ve vodě s kapkou jaru
oddělí kleštící od včel; voda se včelami a
kleštíky se potom přes soustavu dvou sít
(tak jako při cezení medu) propere pod
tekoucí vodou. Na spodním sítě se spočítají
roztoči, na horním sítě se spočítají
včely. Napadení kleštíků na včelách se
vyčíslí v procentech.

včelstev jsme zjistili napadení přes 10%
(14,3% a 12,2%). U včelstva s nejvyšším
napadením byly pozorovány ojediněle
kleštící i na včelách a trubcích a
deformovaná
křídla
u
trubců
(pravděpodobně vir deformovaných křídel DWV).

V přiložené tabulce je uvedeno aktuální
napadení kleštíky dne 4. 7. 2017. Hranice
5% kleštíků na včelách je uváděna jako
limitní pro nutné letní opatření. U dvou

Petr Texl, třídní učitel

Se studenty jsme se dohodli, že nejpozději
do 14 dnů u nejvíce napadených včelstev
provedeme razantní protivarroózní opatření
(odstranění zavíčkovaného plodu a ošetření
foretických
roztočů
krátkodobým
akaracidem, případně přemetením včelstva
na mezistěny a opět ošetření krátkodobým
akaricidem před zavíčkováním prvního
plodu). Možností je více. Jinak hrozí kolaps
těchto včelstev s následným horizontálním
přenosem (loupežemi) na ostatní včelstva
na včelnici. U školních včelstev jsme snad
reálnou hrozbu zachytili. Jak jste na tom u
Vás? Nevytáčíte pouze med?…
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4.7.
4.7.

4.7.
4.7.

Včelnice 1 (čísla úlů)
smyv
(roztoči/počet včel)
% napadení na včelách
Včelnice 2 (čísla úlů)
smyv
(roztoči/počet včel)
% napadení na včelách
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Setkávání včelařů
Setkání na Studeném vrchu
V sobotu 19. srpna se bude konat již VII.
Setkání včelařů a milovníků produktů včelí
píle na Studeném vrchu u Hostomic. Náš
vzácný kolega Josef Horký s rodinou a s
pomocí PSNV-CZ opět připravil vše pro
toto již tradiční a prima setkání. Hlavní částí
samozřejmě budou rozličné hovory
včelařské i nevčelařské, a to při degustaci
toho, co přinesou účastníci a dají do placu…
K tomu přidejme spolubytí, potkání a také
informace o novinkách v oboru.
A také přednášku pod širákem: přednese ji
Ing. Petr Texl (lektor a člen rady PSNV-CZ)
a její téma bude: Základy zootechniky
včelařství aneb: kde děláme chyby?

Pozvánku najdete na webu PSNV-CZ (a
samozřejmě také na Facebooku PSNV).
Přijďte vlastní nohou, kolmo i vozem (pod
kopec) popovídat si či potkat se, přiveďte,
kamarády, rodiny i rodiče. Pokud se chcete
nechat inspirovat, na webu PSNV-CZ
naleznete pár reminiscencí i komentovanou
fotogalerii z loňského setkání, na němž
přednášel kolega Ing. Jaroslav Lstibůrek o
cestách, jak šetrně získat kvalitní med a
vyrobit dobrou medovinu, a jež se velmi
vydařilo z hlediska člověčího, odborného i
kulinářského…
redakce

PSNV-CZ na výstavě Země živitelka
Země živitelka je výstava významná a
tradiční, proto na ní i letos budete moci
navštívit stánek naší Společnosti. Výstava
se koná na výstavišti v Českých
Budějovicích ve dnech 24. – 29. srpna.
Kromě presentace činnosti, vizí a cílů
PSNV-CZ, časopisu Moderní včelař a

poradenské činnosti pro začátečníky bude
na našem stánku představen i projekt ROSE
z Biologického centra AV ČR České
Budějovice s tématy nemocí včel.
Podrobnější informace přineseme v dalších
číslech Věstníku.
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Šumavská jízda
Po roce je tu opět neformální setkání členů
PSNV-CZ, tentokráte v samém srdci
Šumavy. Těšit se můžete na praktické
ukázky včelaření v rozličných podmínkách

i úlových systémech, ale především na
pohodovou atmosféru a kolektiv lidí
laděných na podobnou vlnu. Těšíme se na
viděnou!

Termín: 2. – 3. září 2017
Místo setkání: Šumava, Prášily
Hlavní organizátor: Olda Vojtěch
Přihlášky: Zamýšlenou účast, prosím, hlaste předem přes webový formulář v kalendáři akcí na
webu PSNV-CZ. Maximální počet účastníků je 40 osob – dle pořadí došlých přihlášek.
Program:
Pátek 1. září:
Budete-li si chtít prodloužit víkend a užít hory, můžete přijet již v pátek. Ubytování a jídlo se
ten den řeší individuálně. V případě většího zájmu se pokusíme ubytování zajistit v Rotě
Prášily, kde bude probíhat sobotní večerní posezení.
Sobota 2. září:
dopoledne
 příjezd do SOU Blatná, registrace účastníků
 prohlídka školy SOU včelařské Blatná (učebny, medárna, včelařské vybavení, školní
zahrada a včelnice) (P. Texl, www.soublatna.cz)
odpoledne
 komentovaná prohlídka Machova včelína v Krušlově, drobné občerstvení (D. Havlík,
www.kruslovskyvcelin.cz)
 návštěva včelnice na Šumavě v Prášilech – Včelaření na horách (950 m. n. m.) v
systému Warré (O. Vojtěch)
večer


do rána volná zábava a odpočinek na místě ubytování, připraven bude sud piva a
pečené prase, možnost krátkých prezentací účastníků

Neděle 3. září:
dopoledne
 návštěva včelnice ve Velharticích (včelaření na „plastu“), občerstvení (M. Škanta)
odpoledne
 návštěva včelnice na Prenetu cca 1000 m. n. m. na rámkové míře 39x24
(Hřebenářovi, http://vcely-gabreta.webnode.cz)
 ukončení setkání a odjezd domů
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Ubytování: Ubytování je zajištěno v Rotě Prášily. Rota Prášily je historický vojenský objekt s
duší a atmosférou staré Šumavy. V nedávné minulosti sloužil jako zázemí pro tehdejší
pohraniční stráž. V současné době byl objekt rekonstruován a záměrem bylo vytvořit ubytovací
zařízení se zázemím především pro sportovně orientované skupiny i jednotlivce s nižšími
nároky na ubytovací služby. Tomu odpovídá zařízení objektu s výrazným odkazem na původní
účel a způsob bydlení pohraniční stráže. Pozor, pokoje jsou po 8 osobách! 200,- Kč
osoba/noc. V případě vyšších nároků na ubytování jej, prosím, řešte individuálně.
www.rotaprasily.cz.
Strava: sobotní vepřová pečínka a pivo 250,- Kč/osoba, ostatní individuálně
Účastnický poplatek: Dobrovolný na místě; peníze za ubytování a sobotní pohoštění vybereme
předem (přihlášení obdrží zavčas výzvu k zaplacení)
Doprava: Vlastními automobily, spolujízdy po domluvě na místě
Ještě poznámka: Setkání je (stejně jako vloni) určeno jen pro členy PSNV-CZ. Pokud byste
někdo chtěl vzít “osobu blízkou”, tedy rodinného příslušníka nebo tu či toho, k níž/němuž hoříte
vztahem nejněžnějším, je to samozřejmě možné.
Pro ty, kteří ještě nejsou tak dlouho členy PSNV-CZ, aby pamatovali památnou loňskou Severní
jízdu, nebo pro osvěžení paměti těch, kteří už zapomněli, přidáváme odkaz na naše loňské
setkání na severu.
Š. Dlouhá a redakce
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