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1Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s. Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice
Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz

www.psnv.cz www.varroamonitoring.cz www.modernivcelar.eu www.vcelar-farmar.cz

Milé čtenářky, milí čtenáři,
letí k Vám letošní 15. číslo e-Věstníku. Je tentokrát zaměřeno na informace o proběhlých či připravo-
vaných akcích. A připojíme pár tipů. Těmi ostatně rovnou začneme.

Redakce

Setkávání včelařů
Chvála medu

Fotky z Chvály medu na Horním Hradě, kde byla PSNV-CZ v roli spolupořadatele a měla také po celý den 
svůj stánek, najdete i se stručnou zprávou o naší účasti na Včelařském fóru i na Facebooku PSNV-CZ.

 
Expozice PSNV-CZ v obležení Prváci studující obor Včelař na SOU Blatná na stánku PSNV-CZ 
Foto: P. Texl

Zázraky
Na Facebooku také najdete upoutávku na velmi zajímavý film o medu, včelách, dospívání a venkově 
Zázraky, při jehož pražském uvedení vystoupil s povídáním o světě včel Ing. Ivan Černý.
Nový včelařský film s názvem „Zázraky“
Zázraky – Slavnostní premiéra v Biu Oko

Na Studeném vrchu
V minulém čísle jsme zvali na setkání včelařů z Berounska a Příbramska na Studeném vrchu u Hosto-
mic (16. 8.). Sešlo se nás úctyhodné množství. Několik dojmů či obrázků najdete opět na Facebooku  
nebo na Včelařském fóru.

PSNV-CZ poprvé na Zemi živitelce
Znovu připomínáme, že stánek PSNV-CZ na výstavě Země živitelka najdete v pavilonu E 5. Podrobněji 
v e-Věstníku č. 14/2014 či na Facebooku PSNV-CZ.

http://www.psnv.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.vcelar-farmar.cz
http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Chvala-medu-na-Hornim-Hrade-diskuse?pid=84346#pid84346&utm_source=2014-15&utm_medium=email&utm_campaign=eVestnik
https://www.facebook.com/events/744513948920631/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1453018241629466.1073741841.1391363204461637&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708231109212471.1073741842.192892890746298&type=1
https://www.facebook.com/events/634186636679617/
http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Setkani-vcelaru-na-Studenem-vrchu-diskuse?pid=86161#pid86161&utm_source=2014-15&utm_medium=email&utm_campaign=eVestnik
https://www.facebook.com/events/471063022996158/
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Medové odpoledne v Zadní Třebani
13. 9. bude opět zcela unikátní Medové odpoledne v Zadní Třebani. PSNV-CZ zde bude mít jako v mi-
nulých letech svůj stánek, na nějž zveme ku setkání zvláště naše členy z regionu. Těšíme se na popo-
vídání. 
Co na stánku uvidíte?
Zaměříme se m. j. na zdůraznění nezastupitelné role včel pro udržení biodiversity v krajině a na 
poněkud opomíjenou opylovací činnost, jakožto jev zasluhující si veřejný zájem. Zároveň pozveme 
návštěvníky do světa svých projektů, mezi nimiž hlavní roli hraje téma vzdělávání včelařů, zejména 
těch, kteří právě začínají. Seznámíme příchozí také s novými čísly časopisu Moderní včelař, s nově 
vydanou včelařskou literaturou a mimo jiné i s metodami letos tak aktuálního sezonního varroamo-
nitoringu s důrazem na lokální komunikaci včelařů.

Pozvánka přímo od zdroje, tedy od pořadatelů:

11. MEDOVÉ ODPOLEDNE 
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)

medoveodpoledne@seznam.cz
sobota 13. září 2014 

Společenský dům v Zadní Třebani 
 srdečně zve ZO Českého svazu včelařů Liteň 

a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis

13:15 Tržiště intelektu – ukázky tvorby a různých aktivit diskuse s vystavujícími a prodej předvá-
děných exponátů
Svatojanská společnost, ukázky z historie včelařství a zajímavosti obce Svatý Jan pod Skalou; 
historie; heraldika; filosofie; cestovatelství; básně; řimsologie; výklad z karet; astronomie; 
včelařovy pomůcky; pozorovací úl s živými včelami

13:45 Slavnostní zahájení – Evropští kontrafagotisté – unikátní vystoupení 11 kontrafagotistů (le-
tos mezinárodní obsazení)

14:20 Tango Jazz Band (www.tango.jazzband.cz)
15:00 Ing. Dalibor Titěra (www.beedol.cz) – včelařská přednáška na téma „Co včely umí a co je 

trápí“ dle knihy Fenomenální včely
Po dobu přednášky soutěž pro děti v malování včelích motivů a zdobení medových perníčků. 
Vše o mnoho sladkých cen. 
Pohádka Divadla v kufru. Projížďka na koních.
Prodej medu, medového pečiva a tradičních a méně známých výrobků ze včelích produktů.
Ochutnávka a prodej medoviny – (www.muzeum-medoviny.cz)
Pracovní společnost nástavkových včelařů (www.psnv.cz) – o jednoduchém včelaření
Včelařská prodejna Včelpo – Křemencova 8 – výrobky ze včelích produktů aj. (www.vcelar-
skaprodejna.cz)
Kviz na včelí téma o mnoho cen medových i medovinových

17.30 Harmonia Mozartiana Pragensis – komorní koncert dechového oktetu (2 hoboje, 2 klarinety, 
2 lesní rohy, 2 fagoty).
Program: A. Dvořák, J. Družecký, J. Laburda, F. V. Kramář

VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 Kč, děti zdarma

http://www.tango.jazzband.cz
http://www.beedol.cz
http://www.muzeum-medoviny.cz
http://www.psnv.cz
http://www.vcelarskaprodejna.cz
http://www.vcelarskaprodejna.cz
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Vzdělávání včelařů
Olomoucká včelařská setkávání

Od října do února se v měsíčním intervalu uskuteční v Olomouci cyklus včelařských přednášek pod 
záštitou PSNV-CZ:
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Intenzivní dvoudenní kurs o nemocech včel
27. – 28. 9. v Brně a 18. – 19. 10. v Blatné se uskuteční dva kursy pod vedením MVDr. Z. Klímy. Bližší 
informace najdete na webu PSNV-CZ:
Kurs v Brně 27. – 28. 9. 2014
Kurs v Blatné 18. – 19. 10. 2014

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=444:nemoci-vel-intenzivni-dvoudenni-kurz&catid=36:psnv&Itemid=92
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=445:nemoci-vel-intenzivni-dvoudenni-kurz-v-blatne-18-19-10-2014&catid=36:psnv&Itemid=92

