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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

Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letí k Vám letošní 19. číslo. Je tak trochu rychlé, stručné a také svým způsobem přelomové. 
Proč toto vše? Proč rychlé? Proč stručné a proč přelomové? 
Protože chceme dát rychlou zprávu o jedné podstatné (a snad až přelomové) změně v životě PSNV-CZ. 
Již dlouho se totiž řada z nás zabývá myšlenkami, jak vylepšit naši vzájemnou komunikaci. Není nás 
mnoho, jsme od sebe docela vzdáleni, netvoříme kompaktní strukturu stupňovitě či regionálně or-
ganizovanou, nejsme tedy ani vertikálně, ani horizontálně nijak členěni. Jak tedy navzájem spolu 
komunikovat?
Ano, občas se setkáme, na akcích PSNV-CZ pořádaných či na těch, kde se PSNV-CZ nějak účastní. Ob-
čas se podaří v předvečer takové akce i setkání v širším kruhu (třeba nedávné setkání rady PSNV-CZ 
se členy ve Zbýšově). 
Zkoušeli jsme i model programových konferencí, tedy setkávání v regionech. To bylo velmi náročné, 
ale stejně tak užitečné. Avšak, jak se zdá, jen pro pár přišedších.
Ano, máme e-Věstník, a ten má ročně min. 20 čísel, v nichž každý může říci své a rada a další orgá-
ny Společnosti mají navíc takto medium, jehož prostřednictvím mohou informovat o své činnosti 
i o zvažování alternativ i o důvodech svých rozhodnutí. 
Ano, máme náš web www.psnv.cz, kde je spousta důležitého materiálu, základní dokumenty, zápisy 
z jednání rady, informace o tom, co se chystá, zprávy z akcí, které PSNV-CZ pořádá, komplet e-Věst-
níků od jejich vzniku etc.
Ano, máme od letošního roku i Facebook, kde běží otevřená diskuse k jednotlivým akcím. O web 
i o Facebook se od letošního léta stará Zdeňka Cutáková spolu s jednatelem Lukášem Matelou. Díky 
jim za to, je to cenná a poctivá práce.
Na webu máme privátní sekci, kam mohou jen zaregistrovaní členové a kde najdou základní materi-
ály interní povahy.
To vše ale nestačí. Nemůžeme hovořit mezi sebou. Zejména o tématech ryze spolkových a často 
i interních. Stránky e-Věstníku jsou sice otevřené všem členům, avšak periodicita e-Věstníku není 
zrovna flexibilním řešením pro rychle se rozvíjející debatu o některých tématech, jež často vyžaduje 
okamžitou reakci. 
Navíc se blíží sněm (7. březen 2015, Zbýšov), což nepochybně znamená zvýšenou potřebu další vnitř-
ní komunikace. Čeká nás toho hodně a modus, jak spolu mluvíme, je nastaven tak, že spolu a mezi 
sebou mluvíme otevřeně, volně, svobodně a na férovku, jak se dnes říká. Můžeme si tedy dovolit 
další krok. 
Rada PSNV-CZ již od jara promýšlela zřízení internetového diskusního fóra, které by bylo přístupné 
pouze členům PSNV-CZ a kde bychom ve vzájemné debatě mohli řešit společné věci se vším všudy. 
Shodou okolností také naši němečtí nástavkoví kolegové si podobné fórum na stejné bázi zřizují také. 
Přípravných prací se ujali Jakub Dolínek a jednatel PSNV-CZ Lukáš Matela a vytvořili základní struktu-
ru témat, již uvidíte, až se do fóra přihlásíte. Byla to práce nemalá a oběma patří veliký dík. 
Nové fórum prošlo krátkým testováním, k němuž byli přizváni někteří členové, takže v něm již najde-
te řadu námětů k diskusi. Nyní jej tedy nabízíme Vám všem. Pokud byste měli sebemenší problém, 
neváhejte a ptejte se administrátorů.
Tolik snad co odpověď na výše položené 3 otázky. 
Vlastně ještě ne: proč je tento Věstník stručný? Jednak proto, že jsme chtěli již rychle fórum zpřístup-
nit a dát o tom zprávu, jednak proto, že materiály, na jejichž zpracování pro Věstník pracujeme, vyža-
dují trochu více práce, takže by se vydání Věstníku zdrželo. A to jsme kvůli informaci o zpřístupnění 
fóra nechtěli.

http://www.psnv.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.vcelar-farmar.cz
http://www.psnv.cz
http://forum.magazinimker.de/
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Takže v příštím čísle dojde na pravidelné zpravodajství, to se k Vám dostanou informace o speciálním 
workshopu, jenž se uskutečnil začátkem října na Borových Ladách a byl o vzdělávání pod hlavičkou 
PSNV-CZ, o otevřeném jednání rady PSNV-CZ se členy, které se konalo v předvečer zbýšovského Pod-
zimního semináře nástavkového včelaření. A o tomto semináři přineseme zprávu samozřejmě také. 
No, a protože pokračovala i Olomoucká včelařská setkávání, poreferujeme tamtéž o jejich druhém 
pokračování rovněž.
Dnes ještě přidáme několik pozvánek na nadcházející akce a dáme Vám čas na pročtení právě vyšlého 
letošního čísla 5 časopisu Moderní včelař.

Redakce
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Ze Společnosti
Interní diskusní fórum PSNV-CZ

Pro potřeby vnitřní flexibilnější komunikace mezi členy PSNV-CZ jsme zřídili interní diskusní fórum. 
Spouštíme je v režimu, kdy se ještě může objevit nějaká chybička či neodladěná funkčnost. Každo-
pádně již nyní se můžete zapojit do diskuse a vyjadřovat se k tématům, která Vás zajímají (zejména 
s ohledem na chod a dění naší – Vaší Společnosti).

Nejprve je nutné se zaregistrovat a registrace musí být ručně schválena administrátorem (viz pravi-
dla použití diskusního fóra – dále).

Fórum běží na této webové adrese: http://forumpsnv.cebin.info

Lukáš Matela – jednatel PSNV-CZ 
jednatel@psnv.cz

Interní diskusní fórum PSNV-CZ – pravidla
Číst pravidla není žádná zábava. S četbou Moderního včelaře se to rozhodně nedá srovnat. Násle-
dujících několik krátkých bodů nám umožňuje nastavit pravidla fora interní diskuse PSNV-CZ. Svým 
souhlasem se je zavazujete dodržovat.

S čím souhlasíte
• Pouze pro členy PSNV-CZ

Do fóra mají možnost se registrovat pouze členové PSNV-CZ, kteří mají zaplacen členský příspěvek 
na daný rok.

• Na domácím hřišti se neschováváme
Diskusní fórum není anonymní, proto uveďte při registraci jako uživatelské jméno své jméno a pří-
jmení (např. Vilík Nejezmed, na přezdívky si nehrajeme).

• Email nám usnadňuje registraci
Uveďte email totožný s emailem, který jste uvedli při přihlašování / aktualizaci Vašich členských 
údajů v PSNV-CZ. Nejste-li si jisti, kontaktujte jednatele (jednatel@psnv.cz).

Psaní příspěvků
1. Než založíte nové téma, použijte funkci Hledat a ověřte, zda už někdo podobný dotaz nepoložil 

před Vámi.
2. Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu. 
3. Nevkládejte do diskuse cizí e-maily, telefonní čísla, adresy, případně jakékoli jiné osobní údaje bez 

souhlasu jejich autorů či vlastníků. Tyto příspěvky budeme mazat.
4. Na fóru je zakázáno vkládat příspěvky porušující zákony ČR. Zároveň se zavazujete dodržovat pra-

vidla slušného chování a respektovat rozhodnutí administrátora.
5. V případě opakovaného porušování pravidel má administrátor fóra právo uživateli zrušit přístup 

do fóra.

Děláme všechno pro to, aby fórum fungovalo a bylo přehledné. K tomu využíváme služeb platformy 
„yourdomain.com“. Může se tedy stát, že budeme potřebovat změnit i tato pravidla. V takovém pří-
padě ale učiníme vše potřebné pro to, abychom Vás o změně informovali s dostatečným předstihem.

Děkujeme a přejeme přínosnou diskusi.

Přípravný tým interního diskusního fóra 
PSNV-CZ

http://forumpsnv.cebin.info
mailto:jednatel%40psnv.cz?subject=
mailto:jednatel%40psnv.cz?subject=
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Vzdělávání včelařů
Ekologie v chovu včel

Ještě zbývají poslední volná místa na konferenci Ekologie chovu včel, již pořádá Mendelova společ-
nost pro včelařský výzkum

Mendelova společnost pro včelařský výzkum
Sídlo: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

E-mail: kancelar@msvv.cz                                                                                                       www.msvv.cz

pořádá odbornou konferenci na téma

„Ekologie chovu včel“

Termín konámí: 22. listopad 2014
Místo: Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Mendlovo náměstí 907/1a, Brno
Prezence: od 8 hodin

Program konference:

9:00 Vstupní příspěvek: 

Ing. Květoslav Čermák, CSc., „Mendelův příspěvek k ekologii včel“

9:15 I. blok:

MVDr. Zdeněk Klíma, „Ekologický chov včel v České republice“
Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Bionomie samotářských včel“ 
Doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., „Environmentální kontexty ekologického chovu včel“
RNDr. František Kašpar, „Účinnost dlouhodobého odpařovače kyseliny mravenčí v tříletém 
polním pokusu“ 
Ing. Květoslav Čermák, CSc., „Podmínky pro kulturní chov včel“ 

11:15 Oběd, Prohlídka expozice o J.G. Mendelovi nebo Mendelova včelína

13:00 II. Blok

Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Včely a pesticidy“
RNDr. Tatiana Čermáková, „Hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín pred zavedením do 
praxe“ 
Ing. Juraj Majtán, Ph.D., „Glukozo oxidáza a defenzín-1: klúčové faktory v ochrane včelstva“
Mgr. Marian Solčanský, „Volná stavba plástů a produkce vosku bez reziduí léčiv“ 

14:35 Coffee break s diskusí u kávy

14:50 III. Blok

Ing. Klára Nepustilová, „Možnosti uplatnění medonosných druhů v krajině“ 
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., „Zdroje snůšky na Mendelově včelíně“
Mgr. Bronislav Gruna, „Fakta a mýty o trnovníku akátu“
Ing. Jan Jindra, "Kočování se včelstvy za snůškou v současných podmínkách"

16:30 Diskuse

Účastnický poplatek je 300 Kč. Organizátor na přání zajistí oběd v restrauraci, jeho cena 
není zahrnuta v účastnickém poplatku.  Objednání obědu probíhá při přihlášení. 
Přihlášky na konferenci jsou přijímány výhradně elektronicky přes webový formulář 
na www.msvv.cz

http://www.msvv.cz/konference-na-tema-ekologie-chovu-vcel/
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VII. setkání uživatelů a příznivců VMS
VII. setkání se uskuteční 4. 1. 2015.
Místo: Brno, Mendelova univerzita, Zemědělská 1.

Tradiční přednáškový den bude zaměřen na zdraví včel. Program a další podrobnosti včetně možnosti 
on-line rezervace zveřejníme na tomto místě v některém z příštích čísel.
S ohledem na aktuální situaci máme v úmyslu letos věnovat větší prostor fenoménu hromadných 
úhynů včelstev.
Uvítáme, pokud se podělíte s účastníky setkání o Vaše poznatky či názory. Příspěvek do programu 
můžete přihlásit na e-mail b.gruna@seznam.cz.
Více informací a způsob přihlašování naleznete v nejbližší době na webu PSNV-CZ.

Kursy o nemocech včel
Kursy pořádané v listopadu a v prosinci t. r., na které jsme zvali v minulých číslech, jsou již obsazené. 
Ještě několik volných míst je v kursu lednovém:
Nemoci včel – intenzivní dvoudenní kurs v Brně 17. – 18. 1. 2015 

Nový kurs v rámci systému vzdělávání včelařů PSNV-CZ
Již v minulém čísle jsme zvali na nový typ kursu pro ty včelařky a včelaře, kteří chtějí začít, ale ne-
mají ještě vlastní včely a obor je pro ně zatím širým oceánem plným překvapení. Tedy jsou nyní jaksi 
v bodu či úrovni nula … 
Vycházeli jsme z poptávky, která vznikla díky časté jejich přítomnosti na letních školách pro začáteč-
níky, kde pro ně bylo příliš mnoho věcí nových a neznámých. 
Na již vícekrát zmíněném workshopu o vzdělávání v rámci PSNV-CZ vznikla tato varianta jako pokus 
pomoci těm, kteří stojí na samém počátku své včelařské dráhy. 

Letní škola nástavkového včelaření – přípravka 
Dvoudenní kurs je určen zájemcům o chov včel, kteří ještě nemají včelstva, žádnou praxi a nemusí 
být registrováni jako chovatelé včel, nemusí být členy včelařských spolků. Kurs se pořádá v medárně 
včelařského provozu v Borových Ladách na Šumavě. Účastníci absolvují celkem 5 hodin přednášek 
a 3 hodiny praxe. Součástí kursu je také výroba svíček ze včelího vosku, neformální posezení u domá-
cí medoviny a promítání instruktážních videí. 
Ideální pro zájemce, kteří se chtějí chovu včel věnovat od nastávající sezony. Metodicky na tento kurs 
navazují v sezoně Letní školy nástavkového včelaření pro začínající.

Možnost ubytování s polopenzí ve včelařské chalupě přímo v místě.
Termín:  28. – 30. 11. 2014
Školné: 1600 Kč
Ubytování: 960 Kč (2 dny ubytování s polopenzí)

Podrobnější informace na webu PSNV-CZ.
Pořadatel má právo zrušit kurs, nepřihlásí-li se alespoň 10 zájemců. 

M. Jůzek a redakce

mailto:b.gruna%40seznam.cz?subject=VII.%20setk%C3%A1n%C3%AD%20u%C5%BEivatel%C5%AF%20a%20p%C5%99%C3%ADznivc%C5%AF%20VMS
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