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Úvodník
Vážení včelaři, vážené včelařky, právě 

k vám dorazilo další vydání e-Věstníku, 

a to velmi záhy po vydání předchozího 

čísla. Toto vydání je totiž mimořádné. 

Takovéto e-Věstníky vydáváme neradi, 

nicméně okolnosti nás k tomu nutí. 

Důvod je prostý. Viry už nás netrápí pouze 

u včel, ale už i mezi včelaři. Tedy spíše 

mezi širokou veřejností, včelaře však 

nevyjímaje. Čtěte tedy dále… 
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Aktuality 

Nekoná se - zrušeno 

Mnozí z Vás se určitě těšili na některou 

z námi připravovaných akcí. Někteří 

už měli uhrazen účastnický poplatek 

a zarezervovanou jízdenku na vlak, 

či domluvené spolucestující na společnou 

cestu autem. To vše se rázem stává 

marným. Za vše může hrozba s označením 

COVID-19 a s ní související opatření 

vyhlášená Bezpečnostní radou státu. 

S politováním Vám oznamujeme, že se ruší 

přednáška Včelaření Erika Österlunda, 

která se měla konat v rámci Pražských 

včelařských setkávání ve čtvrtek 

19. března 2020. Rovněž se ruší přednáška 

Mgr. Mariana Solčanského s názvem 

Anatomie, biologie a fyziologie včely 

medonosné, která se měla uskutečnit 

v sobotu 21. března 2020 v rámci cyklu 

Valašské včelařské vzdělávání. Mimořádné 

opatření postihlo také 7. Mezinárodní 

jarní seminář nástavkového včelaření, 

který se měl konat v sobotu 28. března 

2020 v Nepomuku. Pokud jste se 

na některou z těchto akcí chystali, označte 

si je prosím ve svých kalendářích jako 

zrušené. Nezapomeňte také zrušit případné 

rezervace jízdenek či ubytování. Rovněž 

bychom Vás chtěli požádat, abyste 

na zrušení těchto akcí upozornili včelaře 

ve svém okolí. 

Pokud jste měli uhrazen účastnický 

poplatek na některou ze zrušených akcí 

PSNV, o své peníze samozřejmě 

nepřijdete. Budou Vám vráceny zpět 

na účet, ze kterého byla úhrada provedena. 

Dobrou zprávou je, že o témata, která byla 

připravena, nepřijdete. Přednášky, které 

měly probehnout v rámci cyklů Pražská 

včelařská setkávání a Valašské včelařské 

vzdělávání, budou přesunuty do dalšího 

ročníku těchto přednáškových cyklů. 

O náhradním termínu konání jarního 

semináře není zatím rozhodnuto. 

Vše je v jednání a o všem budete průběžně 

informování prostřednictvím médií PSNV, 

tedy v e-Věstníku, na webu či facebooku 

PSNV. 
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Otevřené jednání rady 

Otevřené jednání rady, které se mělo konat 

v pátek 3. března 2020 v rámci veletrhu 

Techagro, se z výše uvedených důvodu 

rovněž ruší. Tedy spíše přesouvá 

na neurčito. Otevřené jednání rady, při níž 

Vás rádi uvítáme, bychom chtěli uspořádat 

při nejbližší vhodné příležitosti v průběhu 

roku. Vše pochopitelně také záleží 

na vývoji situace kolem koronaviru. 

O náhradním termínu Vás budeme včas 

informovat. 
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A co dál? 

V tuto chvíli nikdo z nás netuší, jak se celá 

situace kolem nákazy COVID-19 bude 

vyvíjet a kdy budou dosavadní opatření 

vydaná Bezpečnostní radou státu zrušena, 

případné jaká následná opatření budou 

ještě vydána. 

Může se stát, že bude zrušena i některá 

z dalších plánovaných akcí. Pokud dojde 

k jakékoliv změně, budeme Vás obratem 

informovat. 

redakce 

Šiřte dále 

Ano, čtete dobře, šiřte dále. Máme však 

na mysli pouze toto mimořádné vydání  

e-Věstníku, které je veřejné. Je tedy určeno 

všem a ne pouze pro členy Pracovní 

společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., 

jak je obvyklé. Nic dalšího, prosíme, 

nešiřte. Žádné viry, žádné nákazy, ani mezi 

včelaři a ani mezi včelami. 

Chtěli bychom Vám poděkovat za pocho-

pení, s kterým jste sdělení, obsažená 

v tomto mimořádném vydání e-Věstníku, 

přijali. Věřte, že jsme ke zrušení akcí, 

na které jsme se všichni těšili, přistoupili 

neradi.  Nezbývá nám však, než zásah 

Vyšší moci pokorně přijmout a smířit se 

s ním. Přejeme Vám pevné zdraví a ať se 

viry vyhýbají nejen Vám ale i Vašim 

včelám. A těšíme se na setkání s Vámi 

na některé z dalších nezrušených akcí… 
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