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Vážení přátelé,
na prahu nového roku bývá zvykem hodnotit, těšit se z úspěchů a hledat poučení
z toho, co se nepovedlo.
Nebudu zde prezentovat výčet toho, co
se podařilo, toho co se nepodařilo. Na ty
klady a zápory mohou mít naši členové pohled různý, vše stejně zhodnotí až historie,
a ta to určitě spočítá nám všem.
Komu bych ale ráda vyslovila na přelomu roku uznání a poděkování a koho bych
ráda požádala o další spolupráci a výdrž,
jsou funkcionáři svazu.
Ať již pracujete na úrovni základních,
okresních nebo ústředních orgánů, je to
práce, kterou děláte ve svém volném čase
za minimální nebo vůbec žádnou odměnu.
Kolikrát se ani nedočkáte žádného vděku
od těch, kterým sloužíte. Staráte se, pracujete v CISu, objednáváte a rozdělujete
léčiva. Ač nemusíte, připomínáte termíny k podání žádostí o dotaci, i tu dotaci
pak přivezete členovi až do domu. Kritiku
na další a další povinnosti kladené na členy, které si vymyslel někdo jiný, schytáte
v prvním sledu. Jsou-li akce, které zorga-

nizujete, úspěšné nebo seženete-li u obce,
kraje nebo jinde peníze na činnost, bere
se to jako samozřejmost, Když se něco
nepovede, jste jasným terčem kritiky. Rodina se netváří přívětivě, když pro včelaře
pracujete na úkor času, který byste měli
trávit s ní.
A přeci tu nevděčnou práci děláte. Proč
vlastně? Protože práce pro obor, pro včely
má smysl a máte ji rádi. A to přebije všechny zápory.
Proto vám funkcionářům svazu přeji
dobré, nekonfliktní členy, přeji vám, abyste
vytrvali, obrnili se trpělivostí a nenechali se
otrávit, protože bez vás svaz fungovat nemůže.
Vám, členům svazu, přeji zdraví, stejně
tak vašim rodinám a vašim včelám, radost
ze včelaření, úspěchy v práci a spokojenost
v životě.
A páni a dámy funkcionáři a funkcionářky,
vám patří to kouzelné slovíčko – DĚKUJI.

Střední odborné učiliště včelařské –
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Nabídka zaměstnání

přijme pracovníka do trvalého pracovního poměru
na pozici lektor – učitel včelařství
Požadujeme:
• znalost oboru včelařství
• vysokoškolské vzdělání
• samostatnost a kreativitu
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• možnost ubytování,
popřípadě přidělení podnikového bytu
• zajímavou a tvůrčí práci
Zájemci o zaměstnání doručí svoje žádosti včetně
strukturovaného životopisu do 28. 2. 2017

Včelařství vychází za přispění
Ministerstva zemědělství

Jarmila Machová
předsedkyně ČSV, z.s.

na adresu:
SOUV-VVC, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
nebo na e-mail: info@souvnasavrky.cz

SOUV-VVC, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky
tel. 469677128
e-mail: info@souvnasavrky.cz
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ČSV

Medový večer
proběhl tradičně v Parlamentu

Medový večer za
hájili Mgr. Jarmila
Machová,
předsedkyně ČSV
, z.s., poslanec Ja
roslav
Faltýnek, předse
da zemědělskéh
o výboru
a poslanec Jan Vo
lný (foto vlevo). In
g. Petr
Šerák, tajemník
sekretariátu ČSV
v
de
batě
s Mgr. Tomášem
Vrbou, tajemníke
m
zemědělského vý
boru (nahoře)
Stalo se již tradicí, že každý rok před Vánocemi organizuje Český svaz včelařů
v prostorách Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky setkání se členy
Zemědělského výboru PPS a státní správy
na úrovni ministerstev. Tradici „Medových
večerů“, která se již počítá na dvě desítky
let, založil bývalý poslanec, předseda ČSV
a čestný člen ČSV Ing. Josef Mandík jako
akt poděkování svazu za pomoc a spolupráci, kterou nám vždy zemědělský výbor
poskytoval. V úvodu večera právě jemu
v souvislosti s jeho nedávným úmrtím patřila tichá vzpomínka.

1.
2

Medový večer zahájili krátkým projevem
a přípitkem postupně předseda Zemědělského výboru PPS Ing. Jaroslav Faltýnek,
předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství Ing. Jan Volný a předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová.
Pak už přítomní jen ochutnávali medovinu různých značek a medové perníčky
z dílny našeho SOUV-VVC, o.p.s. a ve skupinkách diskutovali. Jak jinak než o tom,
co naše včelařství trápí, co potřebuje, ale
také co se za rok podařilo a z čeho máme
radost.
(JM)

2.
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č. 1 – Zleva: poslanec Pavel Čihák,
Ing. Petr Šerák a poslanec Pavel Kováčik
č. 2 – Pracovnice sekretariátu
Zemědělského výboru Parlamentu
č. 3 – MVDr. Josef Holejšovský, CSc.,
člen předsednictva RV ČSV, z.s.
č. 4 – Pracovnice sekretariátu
poslaneckého klubu Hnutí Ano 2011
č. 5 a 8 – Hosté večera si připili na krásné
Vánoce a pohodu v novém roce medovinou
č. 6 – Jaroslav Faltýnek a zástupce MZe
Ing. Martin Žižka, Ph.D. (uprostřed)
č. 7 – Poslanec Pavel Kováčik bavil
přítomné dámy

4.

5.

6.

ČSV

3.

Jarmila
Machová
při rozhovoru
s Milošem
Babišem,
členem
Zemědělského
výboru
Parlamentu

7.

8.

o), členka podvýboru
barová-Rujbrová (vlev , včelařství, zahrádkářství
tví
Poslankyně Zuzka Be
pro myslivost, rybářs
hájení
zemědělského výboru sté Medového večera při slavnostním za
ho
lší
a chovatelství a da
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KALENDÁRIUM

Leden – čas zimování a vzdělávání

Zimování včelstev pod Králickým Sněžníkem

V lednu začínají matky pomalu klást, včelař využívá zimní období ke zpracování loňské medné produkce, ke zpracování vosku a k obnově technického vybavení. Stranou nezůstává ani vzdělávaní formou návštěvy nejrůznějších kurzů či přednášek.
Zimující včelstva
Včelstva v lednu nadále přečkávají nepříznivé období stažené do zimního chumáče.
Od zimního slunovratu začínají matky pomalu klást. Prozatím nejde o žádné velké
zakladené plochy, ale o plošky velikosti
dlaně. Včelstva musí ve středu chumáče
vyvinout a udržet teplotu 35 °C. Proto bývá
začátek kladení hodně ovlivněn venkovní
teplotou. Někdy se během ledna na několik dní výrazně oteplí, dojde k rozvolnění
chumáče a matky zakladou výrazně větší
plochy plástů. Při opětovném ochlazení se
zimní chumáč opět stáhne a včelstvo následně ve snaze udržet dostatečnou teplotu
pro vývoj plodu zvětšuje spotřebu zásob.
Výkalové vaky se rychleji plní a zdárné
vyzimování je ohroženo. Zároveň často
část plodu zachladne díky stažení včelstva
do původní velikosti, odpovídající teplotě
v úle. Pro zimování včelstev je ideální zima
bez velkých teplotních výkyvů. Včelstva
pak dobře snášejí i velké mrazy.
Zpracování medu
Zpracování medné produkce z uplynulé
sezóny je časově náročnou, ale důležitou
4
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a pořídí-li si pěknou etiketu, pak může prodat svůj produkt za daleko příznivější cenu,
než jaká je v nabídce potravinářských řetězců. Včelař také nabízí výrobek pod svým
jménem a to je něco, co zatím v řetězcích
nemají.
Zpracování vosku
Během zimy je konečně dostatek času na
zpracování vyřazených souší a přípravu
rámků s mezistěnami za účelem maximální obnovy díla ve včelstvech v nastávající

Ani z hygienického hlediska
není přechovávání starých úlů
šťastným řešením.
Obnova úlů je nutnou součástí
provozních opatření
součástí
každého
včelařského hospodářství. Díky tomu,
že se velké obchodní řetězce orientují na
laciný med, který vzniká smícháním nejrůznějších dovezených medů „ze zemí
EU a mimo EU“, mají řadoví včelaři jedinečnou možnost zaplnit volné místo na
trhu svým kvalitním, šetrně zpracovaným
a hlavně českým medem. Dodrží-li včelař
při zpracování medu hygienické podmínky

sezóně. Staré souše vyřežeme, a buď je
sami zpracujeme doma ve vařáku, či je
rovnou odvážíme do zpracoven vosku.
Tam nám vymění naše staré souše za nové
mezistěny. Vzhledem k současnému nedostatku vosku na trhu je důležité s vlastním voskem hospodařit. Každé včelstvo je
schopno vyprodukovat více vosku, než je
potřeba na prostou obnovu. Bez práce to
ale nejde. Vzhledem ke stoupajícím cenám
vosku a mezistěn předpokládám, že včelaři
si vosku budou více vážit a nebudou litovat

KALENDÁRIUM
Polonástavek s medem v panenských plástech

času a námahy na jeho zpracování. Poslední dobou se rozšiřuje vyváření souší včetně
rámků a opětovné použití rámků pro zatavení nových mezistěn bez poškození rámků. Rámky se tak protočí ve včelstvech vícekrát. Před každým novým použitím je ale
potřeba rámky dezinfikovat. Buď vysokou

V některých letech se včelstva bez oček
neobejdou

teplotou, či lázní v dezinfekčním roztoku.
Sám jsem příznivcem obnovy díla včetně
rámků, jako nejhygieničtějšího opatření,
které můžeme pro včely udělat. Když sundám víko z medníku a vidím samé světlé
horní loučky, mám dobrý pocit. Pokud
vidím u včelstev jiných včelařů konce horních louček tmavě hnědé až černé, vzbudí
to ve mně nedůvěru.
Obnova včelařského vybavení
Většina včelařského vybavení je ze dřeva
a nevydrží věčně. Úly, plemenáče, oplodňáčky, rámky, rojáky a spoustu dalších
nepostradatelných pomůcek je třeba
v různých intervalech obnovovat. U úlů,
které jsou umístěny na včelnicích, je nejvíce ohrožené dno. Díky tomu, že je nejníže, nejvíce trpí vlhkostí. Proto by mělo
být hodně bytelné, aby dlouho vydrželo.
Následují nástavky, které na jednu stranu
musí být dostatečně lehké, aby při manipulaci zbytečně nezatěžovaly včelaře svou
hmotností, na druhé straně dostatečně
pevné, aby vydržely veškeré nástrahy při

Vytočené panenské plásty

převozech mezi stanovišti. Pokud máte
úly umístěny ve včelínech či kočovných
vozech, úly trpí daleko méně a přežívají
i své majitele. Noví vlastníci tohoto historického zařízení se cítí natolik svázáni nabytým vybavením, že rozhodnout se pro
jiný způsob ošetřování včelstev, je pro ně
velmi těžké. Zvláště tehdy, když je to spojeno i s jiným druhem úlu. Ani z hygienického hlediska není přechovávání starých
úlů šťastným řešením. Proto považuji obnovu úlů za jednoznačně nutnou součást
provozních opatření. A pokud jsme se již
k obnově rozhodli, je dobré poohlédnout
se kolem, zda není „náš“ způsob včelaření
již překonán. Sám jsem se pokoušel po mé
první včelařské dekádě obnovit své české
univerzály výrobou nástavkových úlů formou „nový obal, princip stejný“. Naštěstí
se tehdy u mne cestou zastavil můj učitel
Ing. Vladimír Řeháček. Když viděl hromady nařezaného materiálu, zajímal se, co vyrábím. Když jsem se pochlubil, bez okolků
mi poradil, ať to radši rychle spálím, než to
začnu stloukat dohromady. Moc se mi to
nelíbilo, ale nakonec jsem z připraveného
materiálu nadělal police do dílny a začal
vyrábět Eurodadant. Teď vím, že mi tím

ušetřil 10 let tápání při hledání ideální metodiky ošetřování včelstev.
Vzdělávání
Zima je nejvhodnějším obdobím pro vzdělávání včelařů. Pořádání kurzů a přednášek
ve včelařské sezóně je hodně nevděčné.

Vzhledem ke stoupajícím
cenám vosku a mezistěn
předpokládám, že včelaři
si vosku budou více vážit
a nebudou litovat času
a námahy na jeho zpracování
Lektoři jsou v tu dobu zcela zaměstnáni
vlastními včelstvy a každé nedodržení
zootechnického termínu se promítá do
rentability včelařského provozu. Současná
digitální technika nám umožňuje velmi názorně zprostředkovat situaci ve včelstvech
před a po včelařově zásahu a díky ní můžeme zimní měsíce využívat k předávání
zkušeností.
Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Carnica Cimala,
e-mail: cimala@vcelimed.cz

Slunce a vítr formují sníh kolem úlů
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Rozhovor

Jarmila Machová – Rok poté
Objevují se tyto odstředivé tendence ještě
i dnes?
Jsem přesvědčena, že ne. Existuje několik
menších základních organizací, které mají
sklon k tomu, že zaniknou. Ale důvodem
je nedostatek funkcionářů. Jednoduše
řečeno, nikdo to nechce dělat. Všichni by
chtěli, aby se o ně někdo staral. Takže když
u především těchto malých organizací vypadnou tahouni, kteří tu práci dělali třeba
desítky let, nastane problém. A pokud se
náhrada nenajde, členové jsou schopni základní organizaci opustit a přidat se k těm
okolním. Tím pádem dochází i ke změnám
v počtu základních organizací. Ten pohyb
tu je a bude i do budoucna. Tomu se nevyhneme. Samozřejmě i jednotlivci končí
svoje členství ve svazu. Mohou být nespokojeni, to je v tak velkém spolku, který čítá
54 000 členů naprosto normální.
Jarmila Machová s předsedou zemědělského výboru Jaroslavem Faltýnkem

Před rokem se stala první ženou ve 145leté historii včelařského svazu, která se postavila do jeho čela. Její volební mandát moc silný nebyl, nicméně
jako jeden z prvních úkolů si dala nezklamat ty, kteří ji volili a přesvědčit
ty, kteří jí hlas nedali. Byla to však jen špetka toho, co Mgr. Jarmilu Machovou čekalo funkci předsedkyně ČSV, z.s., v průběhu uplynulého roku 2016  
Jak se vám daří nezklamat ty, kteří vás
volili a přesvědčit ty, kteří vás nevolili?
Mám pocit, že se mi to docela daří, protože
už na zasedáních republikového výboru, kde
se schvaloval rozpočet, složení odborných
komisí a další důležité věci, bylo vidět, že
ten mandát už je větší. Drtivou většinou byla
schválena i usnesení z posledních jednání
republikového výboru. Na tom listopadovém zaznělo i poděkování. Takže si myslím,
že ze slabého mandátu, který byl na začátku,
dnes mám mandát poměrně silný.
S nadsázkou lze říci, že jste z dané situa
ce vytěžila maximum. Jakým způsobem
jste to dokázala?
Po celý rok jsem jezdila po republice, neodmítala jsem žádné pozvání na přednášky, semináře, besedy, pokud se tedy jejich
termíny nekřížily. V maximální možné míře
jsem se účastnila všech možných vystoupení a dialogů s naší členskou základnou.
A i to podle mne do značné míry přispělo
k tomu, že naši členové, kteří se se mnou setkali poprvé a měli možnost se mnou mluvit,
mě poznali. V podstatě jsem z těch jednání
odjížděla s pocitem, že jsme si porozuměli.
Co všechno jste na svých cestách od vče
lařů vyslechla?
Evergreenem bylo samozřejmě Včelpo,
které i po roce stále hýbá svazem, jelikož
6
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ta záležitost není stále vyřízená a neustále
probouzí emoce. Nedivím se, jelikož šlo
i o český med. Naši členové chtěli vysvětlit, co se vlastně stalo, co jsme proti tomu
udělali. A jaká opatření povedou k nápravě, jak to bude s vedením Včelpa, kam se
bude firma ubírat. Dalším ožehavým tématem byly odstředivé síly ve svazu. Tyhle

Často včelařům říkám,
že za naše organizační jednotky
se snažíme udělat jako svaz
maximum, ale všechno
udělat nemůžeme
dotazy padaly především zpočátku roku,
kdy ČSV byl vděčným tématem některých
médií. Ale poplašné zprávy typu „Svaz se
rozpadá!“ a „Dost bylo Prahy!“ se nepotvrdily. Myslím, že tomu hodně pomohlo i to,
že jsem mezi naše členy jezdila a neustále
jim opakovala, že se nic neděje. Že to je pár
nespokojenců, o nichž nakonec zjistíte, že
jsou to neustále jedni a ti samí, kteří křičí,
aniž by se k nim někdo přidal. Ti samozřejmě byli vidět slyšet, ale s postupem doby
jejich aktivita opadla. Mimochodem podle současné statistiky se počet členů svazu
navýšil ve srovnání s loňskem o přibližně
1 000 členů.

Včelaře možná pálí ještě jeden problém,
o kterém jste se také zmínila ve svém
předvolebním projevu, a to je administ
rativní zátěž v souvislosti s rozdělováním
dotací. Změnila se od té doby situace
k lepšímu?
Myslím, že ano, protože administrace
dotace tak, jak probíhala v roce 2015,
kdy směrem k okresům, které pro nás sumarizují a kontrolují vyúčtování, veškeré
doklady a dokumenty, bývalé vedení prohlásilo: „Tak si dohody o provedení práce
uzavřete, ale my je pro vás dělat nebudeme!“ Přitom předtím to fungovalo tak,
že naše mzdová účetní vše pro přibližně
150 funkcionářů okresů udělala, veškeré
odvody šly ze svazu a okresy s tím neměly žádnou práci. To byla naše služba pro
ně, ke které jsme se opět vrátili. Znamená
to, že v uplynulém roce příslušnou dokumentaci pro okresy opět zúřadovával
svaz. Často včelařům říkám, že za naše
organizační jednotky se snažíme udělat
jako svaz maximum, ale všechno udělat
nemůžeme. Přeregistrace do spolkového
rejstříku v souladu s novým občanským
zákoníkem, čestné prohlášení, souhlas
s umístěním sídla, to všechno si musí
zajistit sami. My pak provedeme tu další
práci ve vztahu ke spolkovému rejstříku.
Dalším faktorem pro zjednodušení práce
funkcionářů svazu je používání a vylepšování našeho informačního systému CIS.
Přes počáteční odpor a nedůvěru CIS
již používá 100 % našich organizačních
jednotek. V roce 2016 jsme systém rozšířili o nový modul vzdělávání (plánování
a organizace vzdělávacích akcí), žádanky
o vyšetření měli na MVP a stávající moduly dále zdokonalujeme.

Jak hodláte tuto situaci řešit pro nadchá
zející rok 2017?
Podali jsme žádost o dotaci ve výši, kterou
potřebujeme, abychom mohli společensko-prospěšné činnosti vykonávat. Pokud
ji dostaneme, budeme opět fungovat v černých číslech.

Soustředila jsem se
na restartování svazu,
dala jsem si za úkol
vrátit jeho fungování
do původnich kolejí
Ve svém předvolebním projevu jste byla
k minulému vedení svazu hodně kritic
ká. Našla jste v jeho práci něco pozitiv
ního, na co jste mohla navázat?
V tuhle chvíli mě nenapadá nic, co bych pochválila. Snad jedině, že jsem měla trochu
radost z toho, že se nepodařilo úplně rozbít sekretariát. Především zůstala účtárna,

Připomínka prosince 2015...

Rozhovor

V uplynulém roce snížilo ministerstvo
zemědělství dotaci na ediční činnost
o 5 milionů korun. Jak svaz tuhle situ
aci ustál?
Jsme ve ztrátě, k 30. září 2016 to bylo přes
milion korun. Ve chvíli, kdy si spolu povídáme, ještě neznám další konkrétní čísla,
ale do nadcházejícího roku evidentně s určitou ztrátou vstoupíme.

i když jsem měla informace, že existovaly
snahy dostat její pracovníky pryč. Jeden
z mých prvních úkolů, který jsem si dala,
byla stabilizace sekretariátu, protože bez
něj svaz nemůže fungovat. Postoj bývalého vedení byl opačný – sekretariát co nejvíc upozadit, jako by neměl žádný význam.
Vždyť přece rozhodují funkcionáři svazu!
To ano, ale jejich rozhodnutí musí někdo
realizovat. A pokud na sekretariátu nejsou
schopní lidé, pokud se jich vedení postupně zbavovalo, tak se nemohl nikdo divit, že
to nefungovalo.
Jakou roli ve stabilizaci sekretariátu se
hrál příchod nového tajemníka a práv
ničky?
Po nástupu jsem více než čtvrt roku vedle své funkce ještě řešila věci spadající
do kompetence tajemníka. Potřebovala
jsem k tomu právničku pět dnů v týdnu, ale
ona tu byla jen dva dny! Pro mne to byl obrovský zápřah. V dubnu nastoupil nový tajemník, ale i když máte manažera, který je
zvyklý řídit a má administrativu v krvi, tak
specifika včelařského svazu se člověk musí
učit roky, aby dokonale pochopil, jak je ten
systém nastavený a jak funguje. Ing. Petr
Šerák se zapracovává rychle, navíc je to
včelař s letitými zkušenostmi, což je obrovské plus, přesto moje poměrně častá
přítomnost na svazu je zatím nutností. Pokud jde o právničku, tak je důležité říct, že
rok 2016 byl posledním rokem přechodného období, které nám dává nový
občanský zákoník, abychom dali
do souladu naše pobočné spolky.
Na začátku roku bylo zaregistrováno pouze 67 pobočných
spolků, kterých máme necelých
1200. Začátkem prosince jsme
na tisícovce. Pro novou právničku to byl obrovský úkol, ale
musela ho zvládnout i za cenu,
že některé věci jdou stranou.
Část úkolů jsem si na starost
vzala já, abych jí alespoň trochu
pomohla.
Nedílnou součástí svazu jsou
také odborné komise. Jak jste
spokojena s jejich fungováním?
To je spíš otázka pro 1. místopředsedu, který má interní činnost svazu ve své kompetenci,
ale myslím, že většinou fungují
dobře. Záležitosti, které je potřeba vyřešit, dávají na předsednictvo včas. Problém bych spíš
viděla s personálním obsazením
některých komisí. Mezi svazovými funkcionáři je málo právníků
nebo ekonomů, takže například
dodnes není ustavena Rozhodčí

První tisková konference v nové funkci

komise. Má být pětičlenná, tři mám domluvené, ale nejsou to právníci. Podobně je
tomu v Ekonomické komisi, kde jsou čtyři
lidé, ale ekonom je pouze jeden. Pokud je
časově zaneprázdněn, jeho pohled na věc
chybí. Ale potřebovali bychom i další odbornosti – auditory, daňové poradce. Je
naprosto v pořádku, že v komisích jsou zastoupeni zkušení včelaři, ale výše citované
potřebné profesní odbornosti v nich chybí.
Vraťme se ještě k nejožehavějšímu té
matu uplynulého roku. V jakém stavu je
a kam se ubírá kauza Včelpo?
Včelpo na tom není vůbec dobře. Usnesením z listopadového zasedání Republikového výboru jsme firmě ještě dali šanci tím,
že jsme schválili prodloužení zástavního
práva na naše pozemky, kterými se ručí
za revolvingový úvěr u Komerční banky
a povolili dovoz certifikovaného (laboratorně prověřeného) dovozového medu.
V současné době je pro udržení naděje
na záchranu Včelpa potřebný dovoz medu
z hlediska pokrytí požadavků odběratelů
(sortiment, cena). Omezení zpracování
medu jen pro dražší med český nebo ještě
hůře úplně bez obchodu s medem k postupnému vyrovnání závazků společnosti
nestačí. Neříká se mi to lehce, ale v podstatě jsme byli postaveni před dvě špatná
řešení – insolvence nebo povolit dovoz
medu a dát tak Včelpu ještě šanci. Vybrali
jsme menší zlo.
Zmínila jste se o médiích v souvislosti
s údajným rozpadem svazu. Jakou roli
sehrála média v případě Včelpa?
Byla to jednoznačně nafouknutá bublina.
Rezidua léčiv nalezená v medu se pohybovala v jednotkách mikrogramů na kilogram
medu. Když to porovnáte s jinými potravinami, které konzumujeme každý den,
a kde se množství povolených podobných
látek pohybuje ve stovkách mikrogramů
LEDEN 2017•
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Rozhovor

na kilogram, tak si med rozhodně takovou
negativní publicitu nezasloužil. Media se
vrhla na Včelpo, které uvěřilo kulatému
razítku ukrajinského dozorového orgánu,
a díky tomu pak med přešel bez problémů
na území EU. Myslím, že Včelpo si tak ostré útoky nezasloužilo. Neříkám, že nebylo
oprávněně kritizováno za smíchání našeho
medu s medem původem z Ukrajiny, který
pak byl prezentován jako med český. To
byla velká chyba.
Ve výsledných pokutách se nakonec
trestala jen přítomnost reziduí antibio
tik v medu, jelikož to bylo „větší zlo“ než
jeho „pančování“ medem z Ukrajiny.
Myslíte si, že šlo o akci na objednávku?
Způsob, jak se to zjistilo a prezentovalo
především v bulvárním tisku, nasvědčuje
tomu, že celá kauza byla podle mého názoru dlouhodobě připravovaná.
Rovná se souboj o trh?
Určitě! Včelpo bylo v obchodních řetězcích
docela pevně zakotveno, a to se podle mne
řadě zpracovatelů nelíbilo.

Blahopřejeme

Co by pro naše včelaře znamenal even
tuální pád Včelpa?
Tady platí zásada, že pokud se lehce zbavíte majetku, těžko ho získáváte zpět. Pokud
by Včelpo padlo, otevře se tím široké pole
působnosti pro zpracovatele, kteří si budou

diktovat výkupní ceny medu, a nikdo jim
do toho nebude zasahovat. Prostřednictvím Včelpa jsme alespoň částečně mohli
trh usměrnit tím, že jsme stanovili svoje
ceny. Pokud by tento scénář nastal, obávám
se, že naši členové se pak budou ptát: Proč
jste nezachránili Včelpo?

Vyšli jsme Včelpu vstřic
a zabránili jsme tomu,
aby firma nešla okamžitě
do konkursu
Máte svoji práci na Magistrátu hlavního
města Prahy, veškerý další soukromý
čas věnujete včelařům. Jak to všechno
jde dohromady?
Snažím se to skloubit, ale jsem v plném
zápřahu. Myslela jsem si, že se tento rok
vyřeší Včelpo, sekretariát bude fungovat
automaticky, takže nebude potřeba, abych
tu byla tak často. Ale pořád se něco nabaluje, vznikají nové problémy. Soustředila
jsem se na restartování svazu, dala jsem
si za úkol vrátit jeho fungování do původních kolejí. Vrátit zpátky péči o členy svazu,
což se v posledních letech vytratilo. Aby si
člen vážil toho, že je členem ČSV, protože
se svaz o něj postará. Všechno se ale vyřešit
nepodařilo, takže nás čeká ještě moc práce.

V mezidobí, kdy jste v roce 2014 odešla
ze svazu až do opětovného nástupu loni
po X. sjezdu, jste začala včelařit. Odpo
činete si u svých včel?
Pracovala jsem na svazu 22 let a poslední
roky jsem se bránila myšlence začít včelařit právě z důvodu nedostatku času. Když
jsem odešla, nastal čas pořídit si včelstva
a začít. A to se na jaře 2015 stalo. I když teď
jsem na tom s časem mnohem hůře, dá se
to zvládnout (díky pomoci Františka Vyštejna, na jehož pozemku včelstva mám).
Užívám si to a přitom alespoň na chvíli
na všechny ty starosti zapomenu.
A co váš oblíbený volejbal, sledujte svoje
syny, extraligové hráče Radka a Martina,
v akci?
Když mám chvilku čas, tak se jedu na kluky podívat. Sama chodím každou středu
na kurty naší TJ ABC Braník na beachvolejbal, jednou týdně si čas udělám.
Před rokem jste vstoupila do řádně roz
bouřených včelařských vod. Nelitujete?
Pokud vidím, že to má smysl, tak nelituji
ničeho. Kdybych viděla, že to smysl nemá,
ať se snažím, jak se snažím, tak to nikam
nevede, to už člověk zalituje, Ale zatím vidím, že se situace ve svazu lepší, a tak to
smysl má.
Text a foto: Petr Kolář

Bývalý předseda ČSV slaví v lednu 70!

JUDr. Vojtěch Filip, mistopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, blahopřeje Mgr. Luďku Sojkovi k životnímu jubileu
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Čtyři desítky základních a mateřských
škol po celé České republice se zapojily
do letošního projektu „Medová snídaně s
Ministerstvem zemědělství“. Děti dostaly
k snídani chléb s máslem a medem, a jelikož jde o sladkou a výživnou pochoutku,
byly spokojené. Lektoři vybraní Českým
svazem včelařů se při snídani postarali o
zábavně-naučný program. Dětem přiblížili
význam chovu včel pro zemědělství a také
pro zachování biodiverzity krajiny.
Cílem projektu „Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství“ je podporovat
zdravý životní styl. Je určen pro mateřské
školy a první stupeň základních škol.
Začínat den zdravou medovou snídaní

AKTUÁLNĚ

Medové snídaně

bezesporu ke zdravému životnímu stylu
patří. Je také vhodnou příležitostí seznámit
děti s produkcí medu jako potraviny přírodního charakteru a se včelařstvím jako
samostatným profesním oborem. Vždyť po
2700 let lidé med užívají pro léčení chorob.
Ideálně se v něm spojují vlastnosti léčebného a výživného charakteru. A ve výživě dětí
je med cennou potravinou.
V příštím roce se projekt rozšíří. Medové
snídaně se uskuteční v dubnu a v listopadu
opět pro mateřské i základní školy. Na oba
termíny se může přihlásit 50 škol. Na duben je možné se hlásit do 12. 2. 2017, na
listopad až do konce května 2017.

(MZe)
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Komise pro racionalizaci a osvětu

Hodnocení
vybraných úlů z pohledu spotřebitele

Pohled na skupinu 10 hodnocených úlů

Včelí úl je všeobecně hodnocen u mnoha úhlů pohledu. Jedna strana praví,
že úl medu nepotí, druhá, že úl je to nejdůležitější ve včelařském provozu
a v životě včelstev. Pravda jako obyčejně je někde mezi těmito dvěma extrémními protipóly. V podstatě úl svým prostorem a tvarem by měl vyhovovat zdravému rozvoji včelstva a včelaři by měl svou konstrukcí umožňovat
snadné zásahy do včelstva s co nejmenším nárokem na čas.
Výzva k akci
V květnu roku 2016 jsem se ujal zaškolení včelařky – začátečnice, vnučky mého
zemřelého přítele. Začali jsme u dvou nových úlů, do kterých byla právě přeložena
dvě včelstva. Kvalitou nových úlů jsem přímo vyděšen. Při příchodu k úlu včely létaly

To byl pro mne opravdu silný podnět
k návrhu pro Komisi pro racionalizaci
a osvětu při ČSV se trochu „podívat“ na
kvalitu úlů vyráběných v České republice.
Komise zajistila nákup celkem 10 vzorků
úlů od různých náhodně vybraných výrobců a prodejců převážně inzerujících v In-

Pokud by dostal takový úl do rukou začátečník,
byl by asi dost dezorientován,
a pokud měl úl dále trochu sloužit,
musel ho zkušený včelař dodělat a opravit
i ze zadní části dna přímo pod pás z otvoru
do podmetu zasíťovaného perlinkou s otvory min. 5x5 mm a z krytu netěsného
varroadna. Po sejmutí nástavku nad dnem
jsem viděl, že místo pletiva je na dně umělohmotná mateří mřížka! Pokud by dostal
takový úl do rukou začátečník, byl by asi
dost dezorientován, a pokud měl úl dále
trochu sloužit, musel ho zkušený včelař
dodělat a opravit.
10 •LEDEN 2017

zertních novinách. Byla zvolena výrobně
nejnáročnější jednotná sestava varroa
dno, čtvercový uteplený nástavek na
39 x 24, mřížka a víko. Při nákupu byl
vznesen požadavek na prodávajícího bez
zvláštního vysvětlování účelu nákupu.
Předmět hodnocení
Co bylo hodnoceno, je patrné z následujících
základních požadavků na konstrukci úlu.

• Ve dně síťovina neprůlezná pro včely
kryjící celou plochu dna, tj. celý půdorys
světlosti nástavků, síťovina nesmí být ve
dně utopená.
• Vysouvací podložka musí být pod celou
plochou síťoviny a při zasunutí musí těsnit a zajistit tak těsnost úlového dna při
aplikaci léčiv.
• Česno musí být uzavíratelné a včelař
musí mít možnost regulovat jeho velikost.
• Pokud je ve dně zasíťovaný otvor pro
aplikaci aerosolu VAT, musí mít průměr
otvoru 35 mm.
• Světlost nástavku musí být 405 ±1 mm
(pro šíři rámků 39 cm), při menší světlosti včely boční loučky přitmelují ke
stěně nástavku, při větší světlosti mezery mezi bočními loučkami a stěnou
nástavku zastavují.
• Závěs pro rámky by měl mít celkovou
délku 418–420 mm (2 x šíře závěsu +
světlost nástavku), v drtivé většině se
vyrábějí rámky s délkou horní loučky
415–6 mm, při větší délce závěsu se
mohou rámky posunout ke straně až
propadat.
• Mezinástavková mezera mezi horní
loučkou spodního nástavku a spodní loučkou vrchního nástavku má být
8–10 mm, stačí pro umístění mřížky,

Zásadním pravidlem je u úlu s rozběrným dílem umístění rámků – plástů při
dodržení včelí mezery asi 7 mm. Větší mezeru za příznivých podmínek včely prostavují a zanášejí medem, menší zatmelují
propolisem. Obojí ztěžuje práci s plásty,
s nástavky, popřípadě dochází k zbytečnému mačkání včel.

Komise pro racionalizaci
a osvětu ČSV navrhne
předsednictvu RV obnovení
udělování „Známky kvality“
Výsledek hodnocení
Pouze jeden hodnocený úl výrobce Stolařství Kolomý Staré město u Bruntálu byl
bez závad. Ostatní hodnocené úly vykazovaly aspoň jednu závadu, u některých
jich bylo i více. Nejhorší byla sestava zakoupená v prodejně na Řevničově nádraží
5. 5. 2016, účet je vystaven na prodejnu
ProVčely v Lysé n. Labem.
Přehled hodnocených vzorků: Výrobce Petr Vydra Včelařství – úl zakoupený
v prodejně ČSV v Křemencově ulici, Veselý
– okr. Benešov, Stolařství Kolomý – Staré
Město u Bruntálu, VP Ještěd, Včelařství
a stolařství Hajda – Jablůnka, Václav Břinek – Jesenice, ProVčely – zakoupeno září

Komise pro racionalizaci a osvětu

větší mezery včely prostavují a v zimě
mohou být pro zimní chomáč překážkou v cestě za potravou.
• Mřížka položená na nástavek s plásty
musí být pro matku neprůchozí a také
nesmí být možnost pohybu do stran,
pozor, existují dva základní a odlišné
rozměry vyráběných mřížek pro tyto úly.
• Víko by mělo umožnit uteplení minimálně v ekvivalentu 5 cm pěnového polystyrenu, stropem uniká z úlového prostoru
nejvíce tepla.

v Žatci, ProVčely zakoupeno v Řevničově
-Nádraží v květnu 2016, Včelařství Tomáš
Krejčí, TEPEZA Roudnice nad Labem.
Další dosud běžné nedostatky, které komise zatím nepokládala za závažnou závadu, byly spíše uvedeny jako námět pro
zlepšení užitné hodnoty vyráběných úlu.
Je to neoznačení výrobku jménem výrobce – vyjma Břinek a Kolomý a k výrobku
není dodán žádný manuál či návod – vyjma Břinek, nízká víka neumožňující kvalitní prodyšné uteplení stropu vyjma Vydry.
Neoznačení výrobku nejen u úlů jménem
výrobce není zcela běžné nebo se snad naši
především výše uvedení výrobci za své dílo
stydí?
Souhrn
Co říct na závěr tohoto spíše smutného
hodnocení? Tak trochu nepříjemné je, že
tyto nekvalitně vyrobené úly byly do minulého roku dotovány z dotací dle Nařízení
vlády 197/05 Sb. a v současné době dotace pro začínající včelaře a pro obměnu úlů
pokračují v mnoha krajích z prostředků
jednotlivých krajů. Poskytovatele by mohlo zajímat, jak jsou finanční prostředky využívány a s jakým efektem. Na Slovensku
se vyplácejí dotace na výrobky a pomůcky
pouze od výrobců, kteří pro své výrobky
získali osvědčení o možnosti na tyto čerpat
dotace. Tak včelaři mohou žádat dotaci na
výrobky, kde mají určitou záruku kvality.
Český svaz včelařů v roce 1998 vyhlásil
udělování známky „Ověřená pomůcka
Českým svazem včelařů“. Výrobce požádal o udělení známky tehdy PÚV ČSV
s příslušnými doklady o výrobku, popřípadě se vzorkem. Žádost posoudila Komise
pro racionalizaci a osvětu ČSV, a pokud
byly splněny požadavky, vyhovovala kvalita výrobku a využitelnost ve včelařství,
PÚV udělilo oprávnění výrobci známku
kvality u daného výrobku využívat. I když

Při odkrytí dna po sejmutí nástavku byla vidět hlavní příčina létání
včel z netěsné podložky, místo pletiva neprůchodného pro včely
zde byla mateří mřížka

Na úlu vyrobeném Stolařstvím Kolomý
ve Starém Městě u Bruntálu komise nenašla konstrukční chybu

byly uděleny desítky těchto známek, jejich
využívání se příliš v následujících letech
nerozšířilo a postupně zanikly.
Na podkladě tohoto neuspokojivého výsledku hodnocení vyráběných úlů Komise
pro racionalizaci a osvětu ČSV navrhne
v lednu 2017 předsednictvu Republikového výboru obnovení udělování „Známky
kvality“. Samozřejmě budou vydaná i pravidla pro hodnocení výrobků a udělování
známky kvality. Cílem bude snaha o zvýšení kvality vyráběných a prodávaných
pomůcek pro včelařství obecně.
Dr. Ing. František Kamler
předseda Komise pro racionalizaci a osvětu ČSV

Včely kromě česnem létaly ze zadní části dna otvorem z podmetu
a z prostotu nad netěsnou podložkou varroadna
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Jak to dělám já

Jak vyzimovat záložní matky
Během zimy, a hlavně při jarní prohlídce musí mnohdy včelař řešit, jak
nahradit ztracenou matku. Pokud má v zásobě oddělek s kvalitní matkou,
může lehce přidat celý oddělek, a tím nejen nahradit ztrátu matky, ale také
posílit vyzimované včelstva. Máme-li však pěkné silné včelstvo a je potřeba
nahradit jen matku, je její sehnáni problémem.
To také platí pro včelaře, kteří nechtějí navyšovat počty včelstev a zimovat oddělky
s vyššími náklady pouze kvůli záložní matce. Jako řešení se nabízí již u nás používaný
systém Mini plus, a jeho rámkové varianty,
které vyvinuli samotní včelaři. Zimovaní
náhradních matek má své zákonitosti, jako
je např. dostatek tepla, dostatek zásob,
možné kladení matek v Mini plusu apod.
V průběhu našeho včelařeni jsme se podobnými problémy zabývali, a vzhledem
k tomu, že včelstvům vyhovuje „úzkovysoký“ rámek, vytvořili jsme poloviční rámek, který vychází z Adamcovy míry. Pro
možné připojení celého včelstvíčka a matky
do osiřelého úlu je možné dva rámky vždy
spojit a tím vytvořit znovu ze dvou jeden
rámek o velikosti 39 x 24. Tím nám odpadá
mnoho práce. Například, kde včelky zastaví potřebné rámky na zimu a podobně? Kde
jinde než spojené ve včelstvu! V létě, v době
chovu matek se zaplodované rámky vezmou a po rozdělení se vloží do mini úlku,
kde se provádí chov matek. Matky, které
chceme upotřebit jako náhradní matky,
zůstanou v mini úlku. A to bud v plemenáčku se 4 polovičními rámky nebo v šestirámkovém mini úlku s možností přidávání
nástavku, stejně jako tomu je v samotných
úlech.
Zimujeme-li matičky na 4 polovičních
rámcích, je potřeba během zimy takovéto
včelstvíčko přikrmovat nebo doplnit zásoby zásobním rámkem. U šestirámkoveho
plemenáče je již zásob dost na to, aby včelstvo samo přežilo zimu. K uteplení takovýchto úlku je zapotřebí minimálně 3 cm
extrudovaný polystyren XPS, ale nejoptimálnější je použití polystyrenu o tloušťce

4–5 cm. K uteplení víka je pak zapotřebí
polystyren minimálně 1,5 až dvojnásobku
síly stěny. Je-li tedy stěna 4 cm, je potřebná tloušťka na víku minimálně 6 cm. Pokud vytvoříme takovýto mini úlek správně,
naskytne se nám během zimy nádherná

Chov matek na polovičních rámcích

podívaná na přelézající matku, která ale
mnohdy i část dne stráví mezi vrchní loučkou a strůpkovou folií (viz foto).
Nejmenším možným a samostatně vyzimovatelným včelstvíčkem v přírodě , tedy
na včelnici, se jeví plástová velikost přepočtena na Adamcovu míru jako 1,5 rámek
39 x 24. Ale je potřeba doplnění zásob
během zimy. Nejefektivněji je provést
doplnění zásob zásobním plástem. Toto
doplněni se provádí jednoduše záměnou
již prázdné souše za zásobní plást, který
se vloží do včelstvíčka blíže ke včelám, aby
s ním měly kontakt.
Samozřejmostí takovýchto úlků je var
roa podložka. Stejně jako strůpková folie
pro snadnou kontrolu včelstvíčka. Dnes je

Poznámka
Popsaný způsob přezimování záložních
matek je v našich přírodních podmínkách
reálný. Vyžaduje více včelařovy pozornosti,
než záložní včelstvo na běžné rámkové
míře, nicméně matka je opravdu schopna
přezimovat s relativně malým množstvím
dělnic. Rozvoj takto malého včelstva
na jaře rozhodně nedává základ k vytvoření včelstva běžné velikosti. Může sloužit
jen k přezimování matky a jejímu zužitkování do osiřelého včelstva.
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Důležitou podmínkou přezimování i takto
malého včelstva je ošetření osazenstva
oplodňáčku v podletí i na podzim proti
varroáze. Množství aplikační dávky léčiv
musíme přizpůsobit odpovídajícím poměrem k síle včelstva. Pakliže to neuděláme,
osazenstvo oplodňáčku uhyne na začátku
jara a zároveň se oplodňáček stane potenciálním zdrojem nákazy pro ostatní včelstva na stanovišti.
Ing. Pavel Cimala,
člen Redakční rady

již běžné, že dna natíráme různými barvami, a doplňujeme je i geometrickými tvary
usnadňujícími orientaci létavkám i oplodněným matkám vracejícím se ze snubního
letu. Výrazným nátěrem můžeme také
opatřit i samotné nástavky, což pomáhá
létavkám daleko snadněji nacházet svůj úl.
Umístění úlku či přímo „baterie“ těchto
úlků by mělo být stranou od kmenových
včelstev. V ideálním případě s česnem orientovaným na jinou světovou stranu. Je
také vhodné postavit mini úlky za keře či

Chov matek ve sdruženém
plemenáčku na polovičních rámcích

podobné překážky, a to z důvodu vhodného
závětří a v důsledku toho lepšího klimatu
pro samotné včelky.
Samostatným problémem je umístění
úlku na podstavce. Pro oplodnění matek je vhodnější umístěni při zemi, jak se
říká „mezi kopřivami“. Ale pro zimovaní
je vhodnější úlky opravdu položit na podstavce aspoň 30 cm nad zem. Je to kvůli
přízemním mrazíkům, ale také z důvodu
nežádoucí vlhkosti, která by mohla jinak
snadno vstupovat dnem do úlku.
Shrneme-li na závěr potřeby pro zdárné
zazimování matičky v úle, zjistíme následující. Mini úlek by měl být vyroben z kvalitního XPS polystyrenu o optimální tloušťce
stěny 4 cm, s varroadnem, s nastavitelným
a uzavíratelným česnem, aby nedocházelo k vyloupení úlku. Také dno by mělo být
opatřeno prostorným letákem, opatřený
stříškou, aby do úlku a na včely přilétající
za počínajícího deště, nepršelo. Úlek by
měl být dále opatřen strůpkovou z folií pro
přehled a s možností nahlížet do včelstva
během zimy bez většího rozrušení včelstva.
Díky této folii můžeme také lépe kontrolovat, zda je ve včelstvíčku stále dost zásob.
Náklady na takovéto zazimováni náhradních matek nejsou veliké. Zato radost
při zachránění kmenových včelstev je o to
větší.
Jindřich Meduna
jindrich.meduna@centrum.cz

Jak to dělám já
Kupované Mini plusy –
nahlédnutí dovnitř úlku

Sestava kupovaných Mini plusů

Malé plemenáčky
na 4 poloviční rámky

Pohled do našich Mini
úlků při jarní prohlídce

Matička na horní loučce
Mini úlku

Matička na horní loučce
pod fóliovým strůpkem

Námi zkonstruovaný
Mini úlek

Pohled přes fólii na včely
do Mini plusu

Sdružené plemenáčky
na poloviční rámky překypují včelami

Dva složené poloviční rámky

Složené poloviční rámky znovu v úle

Zimovaní na sdruženém plemenáčku

Zimování plemenáčků
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Včelařská praxe

Rámek, který šetří čas

1.

Rámek s mezistěnou

Určitě to také znáte. Naděrovat loučky, naskládat do přípravku na sbíjení,
stloukat rámečky, vydrátkovat, nabít mezerníky a nakonec natavit mezistěny. Práce, která je voňavá a příjemná, pokud nikam nespěcháte a pokud
jí není moc, ale při natavování třicáté mezistěny už je to jenom opakující se
nezáživná rutina…
Dlouho jsem přemýšlel, jak se tomu každoročnímu maratonu vyhnout, a tak jsem
zkusil celoplastový rámek. Jeho nesporná
výhoda spočívá v celkové pevnosti, ale
i natírání plastové mezistěny voskem si
vezme svůj čas, a výsledek není vždy oslnivý. Někdy se vosk příliš „houlí“ (není-li

dost horký), jindy zas moc „utíká“ a málokdy se podaří trefit teplotu „tak akorát“.
V mém případě byla výsledkem ne zcela
rovnoměrná stavba voskového díla, a pokud jsem dal do stejného nástavku voskem
natřený celoplastový rámek spolu s klasickým rámkem s voskovou mezistěnou,

včely jednoznačně preferovaly voskové
mezistěny.
Nechtěl jsem se však smířit s každoročním osudem „rámečkového dráteníčka“,
a tak jsem hledal všeliké varianty rámků
v Evropě, Americe i Asii. Po několikaměsíční komunikaci s výrobcem z Číny jsem
zjistil, že u nás používaná Adamcova míra
a předpokládané odběry jsou pro zahraniční výrobce nezajímavé.
Oslovil jsem tedy několik výrobců v České republice a vysvětlil jim podstatu problematiky včelařského rámku. Většina z nich
mě slušně odmítla s tím, že výroba pro
montovny automobilů je pro ně jistějším
živobytím, ale u pana Ing. Holíka z Velkého Meziříčí jsem přece našel pochopení,
ochotu naslouchat a podstoupit rizika vývoje. Výsledek stojí za pozornost.
Jak to celé funguje? Velice jednoduše.
Vezmete dva „polorámky“ (viz obr. 2), na
jeden z nich položíte voskovou mezistěnu
a přiklopíte polorámkem druhým. Upevnění
mezistěny pak zajistí 10 zaklapávacích zámečků po obvodu rámku (obr. 1). A máte
sbito, vydrátováno a nataveno. Příprava
jednoho rámečku nezabere víc jak 15 vteřin
a nepotřebujete žádné trafo, napínáky, mezerníky, drátky, hřebíky, podložky pro natavování a další nezbytnosti. Rámek snadno
připravíte i na včelnici, kde je nejvíc potřeba,
a nemusíte absolvovat všechna ta rizika poškození natavené mezistěny při transportu.

Porovnání práce s jednotlivými typy rámečků 39x24 dle osobní zkušenosti

celoplastový

klasický dřevěný

2 plastové polorámky

Příprava nátěrem rozehřátého včelího vosku, po roztavení vosku nátěr
1 rámku cca 1–2 minuty. Nutno
regulovat zahřívání vosku.

Příprava 1 rámku sbitím,
vydrátováním, natavení
mezistěny, mezerníky
cca 10–15 minut

Příprava 1 rámku zaklapnutím
mezistěny cca ¼ minuty

Výhody: Pevnost rámku při manipulaci, při sklepávání včel do úlu se
vám neutrhne horní loučka. Snadné
očištění párou a možnost opětovného použití. Úspora času oproti
přípravě dřevěného rámku.

Výhody: Včely dobře staví na
voskové mezistěně. Relativně malá počáteční investice
do materiálu.

Výhody: Včely dobře staví na voskové mezistěně. Minimální časové nároky na přípravu. Při sklepávání včel do úlu se vám rámek
neutrhne. Snadné očištění párou
a možnost opětovného použití.
Nižší pořizovací cena ve srovnání
s celoplastovým rámkem.

Nevýhody: Při kombinaci s klasickými rámky v jednom nástavku včely
preferují klasický rámek s voskovou
mezistěnou, cca 4násobná pořizovací cena oproti dřevěným loučkám.

Nevýhody: velká časová náročnost na přípravu. Riziko
„utržení“ těžkého medem
zaneseného rámku.

Nevýhody: cca 2,5 násobná pořizovací cena oproti dřevěným
loučkám.
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Příprava jednoho rámečku
nezabere víc jak 15 vteřin.
Rámek snadno připravíte i na
včelnici, kde je nejvíc potřeba
Věřím, že tento způsob přípravy rámečků nalezne oblibu i u dalších včelařů, a to
nejen pro svoji velkou časovou úsporu, ale
i proto, že do rámku se upíná mezistěna ze
včelího vosku, která je zárukou přirozeného vývoje včelího plodu. Včely na ni dílo
ochotně staví a matku tak nenutíte klást
na plastový povrch. (viz tabulka)
A ještě jeden tip pro uživatele všech
typů rámečků: Pokud z rámků vytáčíte

Včelařská praxe

Kolik času zabere příprava klasického
rámku nebo rovnoměrné natření celoplastového rámku voskem závisí na zručnosti
každého z nás, ale na 15 vteřin se určitě nikdo nedostane. Vynásobíte-li časový rozdíl
počtem připravených rámků na sezónu,
doberete se snadno k vaší osobní časové
úspoře, zlepšené produktivitě. Jedenáct
rámků pro odchycený roj tak snadno připravíte za 3 minuty!

med již částečně zkrystalizovaný, vyplatí se rámky po
jejich odvíčkování vkládat do
medometu s pomocnou plastovou či nerez drátěnkou. Při
vyjímání rámků z medometu
vám tato drátěnka poslouží ke snadnému „odtržení“
rámku od koše medometu
a pomocná drátěnka se pak
mnohem lépe „odlepuje“ na
pracovním stole mimo medomet.
Nakonec bych chtěl poděkovat panu ing. Holíkovi,
majiteli firmy EVRA, že měl
se všemi mými včelařskými
připomínkami
trpělivost
a svému synovci Josefu Hejnicovi za grafické ztvárnění
schematického modelu vkládání mezistěny.
Jiří Hejnic,
víkendový včelař Praha a Višňová,
ZO ČSV Příbram,
hejnic.jiri@volny.cz

2. Schéma vložení mezistěny

Existuje norma na přířezy?

Tloušťky horních louček s kótami

Včelařím přes 15 let, a tak průběžně
nakupuji lipové přířezy na rámečky do
úlů. Do konce roku 2015 měly všechny
přířezy od různých dodavatelů stále stejné rozměry. Až v roce 2016 jsem koupil
ve včelařské prodejně nové přířezy a ty
mají na horní loučce jiný rozměr. Na první
pohled je rozdíl viditelný a myslím si, že
se nejedná o chybné nastavení stroje
vyrábějící tyto přířezy. Staré provedení

horní loučky bylo seříznuto do poloviny
tloušťky (6 mm), nové provedení je vedeno s cílem zachovat zbytek materiálu
v tloušťce bočních louček (8 mm). A já se
ptám: Existuje nějaká zavedená norma,
nebo může každý výrobce vyrábět přířezy
podle svého uvážení? Do vaší redakce
tento příspěvek posílám z tohoto důvodu,
že nevhodná kombinace rámků (starých
a nových) může vést k menší nebo větší

mezeře u rámků mezi nástavky. To asi
včely nebudou tolerovat a budou nevhodné mezery prostavovat.
Miloslav Srba,
Chomutov miloslav.srba@volny.cz
Poznámka:
Máte podobné zkušenosti jako přítel Miloslav
Srba? Napište nám do redakce Včelařství, vaše
poznatky rádi zveřejníme (redakce@vcelarstvi.cz).
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Prostřednictvím této tradiční rubriky jsem dostala příležitost seznamovat začínající včelaře s úskalími
chovu včel a tak přispět ke snížení rizik a následných zklamání, které všechny začátky doprovází. Není
jednoduché psát o tématech neustále se objevujících jak v tomto periodiku, tak ve všech publikacích, které
zajisté svědomitý včelař již přečetl. Osobně mám pocit, že vše podstatné už bylo napsáno a těžko hledat
formu, která by se neopakovala, ale přesto si dovolím trochu jiný pohled.
Zimní měsíce jsou pro teoretickou přípravu přímo předurčeny,
takže takový je i lednový příspěvek.

1. Ideální stanoviště pro včely i včelaře, s dostatkem jarní pastvy

Vážení přátelé,
v  rámci své pracovní činnosti již
šestým rokem zprostředkovávám
novým adeptům včelařství základní
informace v kroužku, který navštěvují
jednotlivci, partneři a často i rodiče
spolu se svými dětmi. Tento způsob,
který se principiálně nijak neliší od
klasických kroužků, do kterých přihlašujeme své potomky, má za cíl
poskytovat zásadní rady a permanentní
vedení začátečníkům, kterým učaroval
jedinečný koloběh života včelího společenství. V časovém intervalu 1 až 2
týdnů po dobu celého roku, umožňujeme účastníkům shlédnout činnost na
naší včelnici s 10 včelstvy i s komentářem postupů, aby tak souběžně mohli
vést svá vlastní včelstva. Samozřejmá
je možnost konzultovat vlastní pozorování, dedukce i aktuální problémy.
Při společné práci dochází k osvojení
optimálních návyků při ošetřování včel,
posílení sebejistoty a v neposlední řadě
i k získání důvěry v preventivní opatření
při ochraně zdraví včel.
Pokud jste tedy již propadli touze po
soužití s přírodou, využívání jejího 

Umístění úlů
Abychom mohli začít včelařit, musíme učinit základní rozhodnutí –
kam umístit úly.
Stanoviště je tou nejpodstatnější podmínkou, která je leckdy vyřešená jen tím, že
máme k dispozici konkrétní pozemek a jen
optimalizujeme umístění úlů a nasměrování česen. Pokud máme možnost volby,
upřednostníme parcelu, kde je od předjaří
dostupný (do 200 metrů) přirozený zdroj
vody a v doletu do půl kilometru různoro-

dá a pestrá vegetace, která poskytne první
pylovou snůšku od časného jara, se zastoupením lísek, vrb, olší a topolů. Pro budoucí nektarovou snůšku jsou vítané četné
remízky, ovocné a jiné listnaté stromy,
zahrady, luční porosty, ale i les s možností
produkce medovicových medů (obr. 1).
V době květu zemědělských plodin již
jejich bezprostřední blízkost není až tak
rozhodující, včelky si za pastvou doletí,
ale pro jistější výnos je i její dostupnost
do 3 km výhodou. Právě fenologické fáze

2.
Umístění včel v multifunkčním včelařském areálu s nově založeným arboretem
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3.

Stanoviště v zástavbě vyžaduje mírné včely
a tolerantní sousedy (Polsko)

Nejčastější umístění úlů v zahradě, pod
ovocnými stromy (Polsko)

divoce rostoucích dřevin v okolí jsou
podstatné nejen z hlediska permanentní
nabídky pastvy od předjaří do podzimu,
ale především jako signální rostliny, které
nám budou v průběhu roku udávat impulsy
k jednotlivým úkonům. Zemědělské
plodiny jsou ovlivněné agrotechnikou,
odrůdou, nadmořskou výškou, teplotou
i srážkami a nelze je považovat za přírodní
ukazatel, i když z hlediska pastvy pro nás
budou důležitým faktorem pro kalkulaci
potřeby úlového prostoru a potenciální
snůšku. Pokud tyto základní podmínky
naše stanoviště ve všech parametrech
nesplňuje, bude na nás chybějící složky nahradit. Zejména napájení lze řešit
napajedly a úlovými napáječkami, výsadba
nektarodárných a pylodárných rostlin je ale
řešení na delší čas (obr. 2).
Další podmínkou hodnou zřetele je i dostupnost pozemku dopravním prostředkem, jeho bezpečnost z hlediska kontroly
proti odcizení, možnost uložení potřebného materiálu, rušivé vlivy okolí, nebezpečí
záplav, blízkost sousedů i dalších včelařů,
či výskyt predátorů. Nevýhody svažitého
pozemku a dlouhé přístupové cesty poznáte při transportu kompresoru při zimním ošetření nebo při prvním medobraní,
úložné prostory budete řešit při stálém odbíhání pro něco, pasoucí se stádo dobytka
asi také od průzkumu vašich úlů jen tak neodradíte, s lesními mravenci za zády souboj
nevyhrajete a mateřská školka či autobusová zastávka v místě letové dráhy vašich

včel také nebude to pravé. Dobré vztahy či
alespoň vzájemnou toleranci se včelařem
v sousedství raději vyřešte v předstihu.
Ubezpečte ho, že znáte své povinnosti a že
je hodláte dodržovat a snažte se jeho názory respektovat. Získáte-li v něm budoucího
rádce i třeba producenta oddělků pro váš
chov, dosáhli jste maxima.

O to víc je podstatné znát
etologické souvislosti, tedy
zákonitosti chování, ve včelstvu
i závislost včel na prostředí
v každém ročním období
Umístění úlů je rovněž důležité předem
rozvážit. Přemisťovat včelstva v plné sezóně není jednoduché už s ohledem na špatnou transportovatelnost. Tím, že včely mají
zafixovanou polohu úlů, budou se létavky
tvrdošíjně vracet na původní místo a přesun byť jen o 1 metr nebudou respektovat.
Jejich ztrátou se ochudíme o snůšku, případně můžeme ohrozit včelstvo na existenci úplně (např. na jaře). Jediným rychlým
řešením pak bývá převoz úlů do vzdálenosti
alespoň 3 km, kde se včely znovu zorientují. A asi po týdnu je převezeme na nové, už
promyšlené místo.
Včelstva lze umístit téměř kdekoliv, kde
je sucho a alespoň trochu slunečno. Lépe
je vybrat místo, kde na jaře úly brzo ohřeje
sluníčko, ale v parném létě je stíní koruny

5.
Letová dráha včel je svedena do veřejného prostoru – stížnost je otázkou času
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 potenciálu a chcete se vlastnoručně
zásobit produkty přírodního bohatství,
jež se nám nabízí, a nejsou vám vždy
srozumitelné běžně popisované metodiky, tak věřím, že v tomto seriálu
článků pro začínající včelaře najdete
odpovědi, které už možná ostřílení
lektoři považují za nedůležité nebo
až příliš samozřejmé. Někteří starší
chovatelé vnímají začátečníky jako
postrach svých chovů či jako zbytečnou
konkurenci, ale negativním postojem,
na který naši adepti často narážejí při
snaze získat pomocnou ruku od „zkušeného“ včelaře, nikoho od záměru
včelařit neodradí. Každý nováček se
rád vyvaruje chyb a ztrátám, a proto
jako houba nasává kdejakou informaci,
která se zdá být logická a užitečná.
A ne vždy jsou nejdostupnější informace ty správné… Sami včelaři se tak připravují o možnost vyškolit si nové členy
svých základních organizací „k obrazu
svému“. Navíc se nováčci mohou stát
vhodnou posilou při zvládání stále vyšších nároků na administrativu a organizaci. Dobrým pokladníkem, administrátorem webu, či správcem CISu může
být právě mnohdy šikovný začátečník,
který má pro tuto práci předpoklad
z vlastní profese. Podobnou možnost
má každá organizace našeho svazu.
Systém podporovaného vzdělávání
umožňuje za pomoci učitelů
včelařství s minimálními náklady
a s maximální účinností věnovat se
vždy všem začátečníkům najednou,
což je efektivnější než individuální
konzultace, na kterou není vždy chuť,
čas a prostor… Jednorázové kurzy, kde
se během víkendu probere celoroční
způsob ošetřování a ještě v různých
úlových systémech, jsou pro úplného
začátečníka mnohdy nevyužitelné a jejich úroveň je velice závislá na schopnostech lektorů a propracovanosti
prezentací. Obecně se ale nováčci ve
skupině na schůzkách cítí lépe, nebojí
se zeptat, nepřipadají si, že obtěžuji,
že jejich dotaz je hloupý, a stačí nabyté
informace vstřebat. Mnohdy se zdaří
vytvořit spolupracující tandemy se
zkušenějšími včelaři, které jim umožní
najít lepší stanoviště, sdílet drahé vybavení, minimalizovat časové i finanční
náklady, prostě si navzájem pomáhat.
To, že čtete, vážení adepti, tyto řádky,
je důkaz toho, že hlavní informaci o zázemí Českého svazu včelařů již máte,
víte, na které autority se můžete obracet, a kdo se vám bude věnovat při
řešení zdravotní problematiky. 

Pro začínající včelaře

 Dobrou radu od té méně hodnotné
poznáte tak, že ji její autor nebude
předkládat jako dogma, ale vždy vám
vysvětlí problém ve všech souvislostech a možnostech. Ve včelařství je
jisté, že každý úkon má víc řešení
a optimální volba bude záviset na aktuálních okolnostech. Teplota prostředí,
nadmořská výška, pastevní nabídka,
typ úlu a rámková míra, síla včelstev,
množství zásob, to vše bude ovlivňovat
a odlišovat každý úkon u jednotlivých
včelařů i v jednotlivých letech. Správný
učitel vám nabídne řešení, ale rozhodnutí bude nakonec na vás. Občas se
i stane, že se rádci ve svých názorech
neshodují a začátečník se cítí být zmaten víc a víc.
Chov včel je mnohem variabilnější
a akčnější než ostatní chovy, kde není
prostor pro více řešení, ale zásady tu
jsou jednoznačné. O to víc je podstatné
znát etologické souvislosti, tedy zákonitosti chování, ve včelstvu i závislost
včel na prostředí v každém ročním
období. Včelstva budou splňovat naše
očekávání, pokud budeme respektovat
jejich potřeby a naučíme se využívat
jejich přirozených schopností. Tím se
dostáváme k otázce doporučené literatury. Je podstatné studovat tituly, které
se nezabývají tolik metodikami ošetřování včelstev, jako právě zákonitostmi
jejich života.

6.

nabízí vyučení v učebním oboru 41-51-H/02 VČELAŘ
typ studia: dálkové – tříleté
podmínky přijetí: odpovídající zdravotní stav
Studium je formou dvoudenních (víkendových) konzultací 1 x měsíčně po dobu
školního roku. Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách vlastního
zařízení. Odborný výcvik studenti absolvují na školních včelnicích.
Učiliště nabízí žákům ubytování ve vlastním ubytovacím
zařízení a celodenní stravování.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou
a po jejím úspěšném složení získává student výuční list.
Zkoušky probíhají podle JZZZ a studenti obdrží europass.
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I umístění včel u lesa musí být se souhlasem majitele pozemku

stromů (obr. 3). Závětří budovy či keřového porostu usnadní snůškou obtěžkaným
včelám bezpečný návrat, otočení česen na
východ jejich brzké rozlétání za pastvou,
na jih zase časné jarní prolety. Pokud je
k dispozici dobře přístupná nevysoká rovná střecha, i toto může být vhodná volba,
pokud jsou naplněny i ostatní požadavky na pohodu včel. Je dobré si uvědomit,
v jaké letové úrovni se včely přirozeně
pohybují, aby nebyly nuceny překonávat
nepřiměřené výškové rozdíly a nebyly
vystaveny extrémním povětrnostním
podmínkám. Důležité je předejít vhodným
umístěním obtěžování okolí, neb naši
sousedé nemusí sdílet stejné nadšení pro
věc, ale ani včelstva v zástavbě nejsou
ničím výjimečným (obr. 4). Tolerance
sousedů je hodna medové odměny.
Nasměrováním výletů z česen do veřejného

Střední odborné učiliště včelařské –
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky

bližší informace :
SOUV-VVC, o.p.s.
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky

7.

Zástěna z rychle rostoucích jedlí nasměruje
včely v letu, poskytne ochranu před větrem
a v létě přistínění

tel.: 469677128
e-mail: info@souvnasavrky.cz

prostranství, kde se dá předpokládat pohyb
osob, porušujeme hned několik ustanovení
občanského zákoníku (obr. 5). Přitom
jednoduchým řešením je zábrana v podobě
zástěny či rychle rostoucích dřevin, které
včely navedou do letové zóny, kde již neobtěžují své okolí - nedochází k přímému
náletu (obr. 6). S umístěním včelstev na
cizím pozemku, včetně lesa (obr. 7), samozřejmě musí souhlasit majitel, v případě
zemědělské půdy její nájemce. Ve vlastním
zájmu je uzavřít dohodu i kompenzaci
písemně.
Příště: Výběr rámkové míry, úlů a pořízení
včelstev.
Dana Belušová, členka RR, jednatelka ZO Kladno,
členka OO Kladno, absolventka SOUV Nasavrky.
info@vcelarikladno.cz

Nasavrky
centrum včelařského
vzdělávání
Již více než 65 let je název Nasavrky spojen
s pojmem včelařství. Za celou tuto dobu se
v tomto zařízení vyučilo celkem 2 610 žáků
v oboru včelař nebo různých kombinací, ve
kterých však vždy včelařství převládalo. V současnosti u nás studuje 233 žáků ve třech ročnících a 8 třídách. Forma studia je dálková.
Pro nový školní rok plánujeme přijmout cca
90 zájemců. Mimo výuky v učebním oboru 4151-H/02 Včelař realizujeme další vzdělávací
akce a aktivity. Pro začínající i pokročilejší
včelaře připravujeme řadu kurzů a seminářů s různým zaměřením. ZO ČSV nabízíme
možnost exkurzí a přednášek podle vlastního
výběru. Bližší informace najdou zájemci na
našich webových stránkách a v dalších číslech
Včelařství.

Náš člen M.P. si nechal vyplatit podle
směrnic ČSV od pokladníka dotaci 1.D
na 11 zazimovaných včelstev. Na rok
2017 však zaplatil členský příspěvek
200 Kč + příspěvek jen na 4 včelstva. CIS
nám však neumožňuje zavést do systému
příspěvek na nižší počet zazimovaných
včelstev, než na jaký bylo žádáno o dota
ci 1.D, a následně vyplaceno. Jak máme
dále postupovat?

K. J., Tábor
Podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na rok
2016, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů je předmětem dotace
včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno, přičemž zazimovaným včelstvem
pro účely této dotace se rozumí včelstvo,
které plně obsedá nejméně sedm plástů
rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se
přepočítává).
Podle Směrnice ČSV č. 1/2016 o členských příspěvcích je povinností člena svazu zaplatit členský příspěvek na následující kalendářní rok na zazimované včelstvo,
tj. včelstvo, které skýtá záruku úspěšného
přezimování.
Výše uvedené předpisy definují, co je zazimované včelstvo. Není proto možné, aby
si člen sám rozhodoval, na jaký počet včelstev členský příspěvek zaplatí. Je jasně dán
termín, který se považuje za ten, ve kterém
se udává počet zazimovaných včelstev, tj.
k 1. 9. kalendářního roku – je to termín
stanovený pro účely dotace 1.D. Rozhodný
termín 1. 9. kalendářního roku pro hlášení počtu včelstev je také daný vyhláškou č.
136/2004 Sb., kterou se stanoví podrob
nosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanove
ných plemenářským zákonem. § 80 této
vyhlášky říká, že chovatelé včel předávají

pověřené osobě (ČMSCH, a.s.) údaje
o počtu včelstev a umístění jednotlivých
stanovišť včelstev k 1. září kalendářního
roku. Historicky se tohoto termínu, i když
výslovně není v našich předpisech uveden,
držíme při platbách členského příspěvku
na zazimované včelstvo i my. Pokud by to
bylo jinak, že by např. členové, kteří zaplatí
členský příspěvek v prosinci, kdy by mohl
být počet jejich včelstev jiný, zpravidla nižší oproti počtu včelstev, na který obdrželi
dotaci 1.D, pak by nešlo o členský příspěvek na zazimovaná včelstva, ale na včelstva, která v době platby reálně mají. A to
není v souladu se směrnicí ČSV č. 1/2016
o členských příspěvcích.
Ve vašem případě je nutné, aby pan M. P.
zaplatil členský příspěvek na 11 včelstev.
V opačném případě nemá splněnu svou základní členskou povinnost. Počet včelstev,
z nichž byl zaplacen členský příspěvek, má
také souvislost s objednávkou léčiv. Mít zaplaceno na 4 včelstva a chtít objednat léčiva
na 11 včelstev jistě není poctivé a funkcionáři ZO by si měli hlídat, aby jejich služba
svým členům nebyla zneužívána. Částku
členského příspěvku by pan M.P. měl doplatit na 11 včelstev, nebo by se mu měla
vrátit již zaplacená částka za 4 včelstva, a to
se všemi důsledky souvisejícími s trváním
jeho členství.

V této souvislosti ještě upozorňuji na
vztah k povinnosti chovatele evidovat
včelstva u (ČMSCH) v Hradištku danou
plemenářským zákonem č. 154/2000 Sb.
a prováděcí vyhláškou č. 136/2004 Sb..
Počet včelstev, na který byla vyplacena
dotace 1.D, musí být stejný nebo niž
ší, nikdy vyšší než počet včelstev, která
je chovatel povinen hlásit do evidence
Českomoravské společnosti chovatelů,
a.s. k 1. září kalendářního roku a to nej
později do 15. září kalendářního roku.
Není možné, aby dotace byly vyplaceny

na vyšší počet včelstev, než je evidováno
u ČMSCH, a.s..
Proto doporučuji, aby členové své „hlášenky“, nebo jejich kopie poskytli svým
funkcionářům jednak k opravám údajů
v našem systému, jednak k případné kontrole nebo i k zajištění hromadného zaslání
na ČMSCH.

Podle Směrnice ČSV č. 1/2016
o členských přispěvcích je
povinností člena svazu zaplatit
členský přispěvek na následující
kalendářní rok na zazimované
včelstvo
Začal jsem včelařit v r. 2013 jako úplný
začátečník. Mým rádcem byl můj spolu
žák – jednatel místní organizace. Co mi
řekl, jak a kdy mám jaké hlášení a žádost
poslat, to jsem svědomitě plnil. V letoš
ním roce se jednatel a hospodář změnil
a od té doby nemám ani informace, ani
upozornění na termíny doručení každo
ročních formulářů. Tak se stalo, že mi
z neznalosti termínů letos nebyla vypla
cena dotace 1.D podpora včelařství (prý
jsem neposlal žádost na místní organiza
ci). O včely vzorně pečuji a vynakládám
na chov a rozvoj nemalé prostředky.
Neměl jsem důvod na odmítnutí dotace,
proto nerozumím tomu, že mě ani vlast
ní organizace neupozornila. Prosím vás
o pomoc v této věci. Existuje ještě mož
nost dodatečně o dotaci požádat?

J. H., Mšeno
Funkcionáři základní organizace nemají
za povinnost upozorňovat chovatele včel
na termín podání žádostí o dotaci. Všichni
naši členové jsou každoročně ve Včelařství
č. 8 seznámeni s podmínkami dotace 1.D.
Mají tam i příslušné formuláře žádostí.
Nečlenové si musí podmínky včetně formulářů vyhledat na webu svazu. Všechny
podklady včetně seznamů žádajících členů
Český svaz včelařů zaslal spolu se sumární
žádostí poskytovateli dotace. Na základě
těchto podkladů MZe ČR vydalo rozhodnutí o výši dotace na včelstvo pro tento
rok. Pokud jste o dotaci nepožádal řádně
a včas (tj. do 14. 9.), pak Vaše jméno není
uvedeno v seznamu žadatelů, počet Vašich
včelstev není započten v konečné sumární žádosti a není zohledněn v rozhodnutí
o výši dotace MZe. Vzhledem k výše uvedenému bohužel o dotaci již nelze dodatečně
požádat.


Mgr. Jarmila Machová
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ZADÁNO PRO PŘEDSEDKYNI

Zeptali jste se…

HISTORIE

Soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné

VČELAŘOVA ČÍTANKA

Včelnice na střeše městského domu

Do nového kalendářního roku 2017 připravila redakce Českého svazu včelařů na
pokračování podstatné kapitoly a pasáže
z druhého vydání dvoudílné Včelařovy čítanky (1925). „Přes 32 let uplynulo od vydání obšírné včelařské knihy Liškovy: „Včela
a její chov“ o 450 stránkách velkého formátu
se 116 vyobrazeními“ píše se v předmluvě
k prvnímu vydání. A proto se na schůzi
výboru Zemského ústředního včelařského
spolku pro království České dne 5. října
1904 uvažovalo o vydání nové včelařské
knihy. Přítomný knihkupec nabídl vydat
volný překlad anglické „ABC o Včelaření“
(1903) jednoho ze zakladatelů moderního
včelařství Amose Ivese Roota. Pod názvem
„Včelařova čítanka“ vyšla kniha, která měla
ve dvou dílech přes osm set stran. Druhé vydání bylo přepracováno, doplněno
a uspořádáno do dvaceti oddílů. „Anatomii, fysiologii a vlivy škodlivé psal ministerský rada, přednosta státního výzkumného
ústavu včelařského p. MUDr. A Tech. Dr.
Antonín Schönfeld. Květenu p. prof. V. Pokorný. Plemenný chov psal p. Jam Forst.
Kuchyni prohlédla a „Žena včelařkou“
napsala slč. Em. Nefuková, odb. uč. v. v.,
Břevnov. Právo včelařské a některé články
jiné přepracoval vdp. P. Adamec, medovinu
P. Jos. Kebrle…“, doplňuje Václav Jakš, jehož redakcí bylo druhé vydání připraveno.
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Na základě „THE ABC OF BEECULTURE BY A. I. ROOT“ za
pomoci redakčního výboru a vynikajících včelařských spisovatelů
Upořádal František Vohnout
Praha 1925, Nákladem Zemského
ústředí spolků včelařských pro
Čechy v Praze

ÚVOD
Najdete dnes málo míst, kde by se člověk
nebyl usadil. A skoro všude, kde se člověk
usídlil, možno chovati včely, ač podle rozličných poměrů bude i rozdílná sklizeň.
Uslyšíte snad vychvalovati některou krajinu pro její bohatství na med, ale od těch
dob, kdy nás důmyslní badatelé seznámili
s výhodnějšími způsoby včelaření možno dosíci slušných sklizní i v okrscích
považovaných za méně vydatné. A jistě
doporučuje se všude, kde se člověk usadil, chovati aspoň jedny nebo dvoje včely,
vždyť je milovníci chovají i ve středu velkých měst, obyčejně na půdách domů, nepřejíce si, aby se o tom sousedé dověděli.
Co činí rostlina, aby včelu přilákala
a dychtivě čekaný pyl s jiné rostliny přijala a tak rod svůj tak zachovala? Jako
děti vnadí se ovocem a cukrovinkami,

tak včely lákají se medem. Rostlina vysílá
v zemi své kořínky na všechny strany
a neúnavně shromažďuje vonné sladiny,
aby přivábila včelu, jež přišla a obalila
se jejím drahocenným pylem, aneb aby
jej z jiného květu přinesla. Ale rostlina
musí se namáhati až do nejkrajnějšího
napětí, aby med vytvořila. Přepečlivá
hospodyně příroda nejen že jej rozdává
pouze v malých dávkách, ale ukládá jej
mimo to v koutech velmi lstivě umístěných, takže včela protlačujíc se tyčinkami
a kolem nich, musí přes tu chvíli měniti
polohu těla a tak se všecka pylem popráší. Jakmile pyl uzrál a vypadal, sladina
zasychá, neboť květ již včel nepotřebuje.
Včelu láká květina medem. Když včela
jednu květinu oblétala, hledá jinou téhož
druhu a poznává ji podle podoby. Kdyby
všecky květy byly zelené, jako listy stromu,
byla by tato činnost hmyzu mnohem nesnadnější, kdežto rozmanité syté barvy činí
květy nápadnými. Kukuřici, lísce, ambrosii atd. netřeba barevného květu na lákání
hmyzu, protože sprášení vykonává tu vítr.
Včela mladá, která ve svém životě nikdy
neviděla květ, obletuje a zkoumá listy, větvice, kmenovou kůru a p. pozorně čichajíc a slídíc všudy vůkol, až konečně najde
místo, kde sladká kořist je skryta. Když pak
se ponořila do květu a ochutnala medu,
ví již pro příště, kde a jak ho má hledati.
V rozličných dobách se stávalo, že štěpaři
mívali se včelaři spory. Nevědomí štěpaři
totiž tvrdili, že včely nahlodávají a vyssávají
zralé ovoce, mimo to pak překážejí při jeho
balení a zasílání. Neuvážilo se, že bez včel
by ovoce nebylo. Štěpař má ze včel větší
užitek než včelař sám, neboť zdárný vývoj
některých druhů ovoce jest závislý na spolupůsobení včely, opylení pak bez ní není
často ani možné.
Připravil Ing. Vít Holienčin

Včelaření ve městě

z university ve Vicose testovali na úlech
s včelami Friesella schrottkyi dvě komerčně produkovaná hnojiva. Vedle roztoku
modré skalice použili i směsné hnojivo
s mnohem nižším obsahem této měďnaté
soli. Jako pozitivní kontrola jim posloužil
bioinsekticid spinosad. Tato látka je derivátem tzv. spinosynů přirozeně produkovaných bakterií Saccharopolyspora spinosa
a ví se o ní, že je pro včely toxická.

Kolonie brazilské včely Friesella schrottkyi (Clerison Esteves, Meliponario da Paz)

Ačkoli má modrá skalice statut ekologického fungicidu, její dopady na
včely mohou nepříjemně překvapit.
Síran měďnatý – zachránce vinařů
Modrá skalice čili síran měďnatý (CuSO4)
nachází v zemědělství od 19. století uplatnění jako účinný fungicid. Počátky tohoto
využití modré skalice jsou spojeny s rozšířením plísně vřetenatky (Peronospora)
v tradičních evropských vinařských oblastech. Plíseň byla na evropský kontinent
zavlečena z Ameriky s révou napadenou
mšičkou révokazem (Daktulosphaira vitifoliae). Francouzský botanik a mykolog
Pierre-Marie-Alexis Millardet si na vinicích ve francouzském vinařském kraji
Bordeaux všiml, že plísní nejsou zasaženy
rostliny rostoucí u silnic. Napadlo ho, jestli
to není tím, že vinaři stříkají révu rostoucí
podél cest směsí modré skalice a hašeného
vápna, aby odradili kolemjdoucí od trhání
hroznů. Millardet úspěšně otestoval ochranu révy před peronosporou směsí roztoku
modré skalice s vápenným mlékem na vini-

Dělnice Friesella schrottkyi pečuje o plodovou buňku
2x Wikimedia.org

cích Chateau Dauzac a výsledky publikoval
v roce 1885. Fungicidní přípravek na bázi
modré skalice a hašeného vápna je dnes
znám i jako tzv. bordeauxská jícha a používá se k ochraně vinné révy a ovocných
stromů i v ekologickém zemědělství.

Někdy se modrá skalice používá také
jako složka hnojiv. Brazilští vědci proto
zkoumali vliv modré skalice jako komponenty hnojiv používaných k hnojení na list.
Zajímal je efekt CuSO4 na místní divoké
nebodavé včely druhu Friesella schrottkyi.
Tento druh včel si v Brazílii vysloužil označení „líná včela“, protože dělnice vylétají
za snůškou, jen když teplota stoupne nad
20 °C. Obvykle tedy včely neopouštějí
kolonii před desátou hodinou dopoledne
a odpoledne po šestnácté hodině už z ní
nevylétají.
Malá, ale zdatná
Friesella schrottkyi je velmi drobná. Dorůstá délky do 3 milimetrů a velikostí se
podobá spíše mušce octomilce než včele.
Vytváří kolonie o zhruba třech stovkách
dělnic s jednou matkou. Hnízda buduje
v různých dutinách, a pokud najde vhodné místo pro jeho stavbu, nevyhýbá se ani
venkovským a městským sídlům. Vstupní
otvor do hnízda je ze světlého vosku a je
velmi úzký. Včely jej navíc na každou noc
uzavírají voskovou zátkou. Kromě „líného života“ přitahuje Friesella schrottkyi
pozornost i zvláštním „tanečním“ manévrem, kterým přistává na květech. Další její
zvláštnost tkví ve způsobu uzavírání buněk
plástů s plodem, ke kterému tyto včely používají kusadla.
Jako producent medu či propolisu nemá
Friesella schrottkyi význam. Patří však
k původním hmyzím opylovačům a zaujímá mezi nimi významné postavení. Vysoce
je ceněno její opylování dřevin, ale nezanedbatelný přínos má i při opylení planě
rostoucích a kulturních rostlin. V brazilských podmínkách je Friesella schrottkyi
při opylení úspěšnější než importovaná
včela medonosná. To byl důvod, proč vědci pod vedením Raula Narcisa Guedese

Toxický efekt CuSO4
Experiment skončil velkým překvapením,
když po pozření modré skalice uhynuly
všechny včely během 72 hodin. Látka běžně používaná v ekologickém zemědělství
zabíjela včely spolehlivěji než insekticid
spinosad. Včely s přístupem k modré skalici nebo spinosadu přijímaly dvojnásobek
potravy než včely, které těmto látkám vystaveny nebyly. To jen podtrhuje nebezpečnost obou látek. Včely vystavené účinkům
modré skalice také mnohem častěji vylétaly
z úlu. Včely zvýšily příjem potravy i v případech, kdy modrou skalici nepozřely,

Budka s kolonií včely Friesella schrottkyi

ale přišly s ní do kontaktu, například se
jim modrá skalice dostala na nohy. Také
v tomto případě u nich narůstalo riziko, že
modrou skalici nacházející se v okolí nakonec pozřou a otráví se.
I když je použití bordeauxské jíchy
a modré skalice schváleno pro ekologické
zemědělství, nemusí zůstat bez vážných
následků na přírodu a na chov včel. Je třeba
mít na zřeteli, že měď patří mezi těžké kovy,
a i když není tak toxická jako třeba olovo
nebo kadmium, její přítomnost v životním prostředí nelze brát na lehkou váhu.
Zvláště když se při soustavném používání
v sadech, na vinicích a na dalších místech
kumuluje v půdě, kde pak přetrvává ve významných množstvích po dlouhou dobu.
V situaci, kdy v Evropě ubývá volně žijících
hmyzích opylovačů je bezpochyby namístě přistupovat k používání CuSO4 uvážlivě
a s rozmyslem.
prof. Ing. Jaroslav Petr
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Je modrá skalice pro včely toxická?

Téma

Sršeň coby mírumilovný regulátor
nevábí, jak je často mylně uváděno, naopak
je mate a způsobuje úplnou dezorientaci
a porušení navigační schopnosti.

Sršeň obecná (Vespa crabro) je největším evropským hmyzem z čeledi sršňovitých. Má několik barevných variant a jim odpovídající poddruhy – Vespa crabro crabro (středohruď tmavě zbarvená) a Vespa crabro germana (na
vrchní části středohrudi je červená kresba ve tvaru písmene „V“). Původní
domovinou sršní jsou Himálaje a Jižní Čína. Zde najdeme 11 druhů z celkového počtu 23 druhů sršní, žijících na celém světě. V minulém století byli
zavlečeni do Ameriky a odtud do Kanady.
V Evropě se můžeme setkat převážně se
dvěma druhy sršní, a to typu evropského
(Vespa crabro – sršeň obecná) a typu asijského (Vespa velutina – sršeň asijská nebo-li čínská). Evropský typ je mírumilovný,
asijský agresivní. Agresivita sršní je dána
podmínkami jejich vývinu. Když člověk
dostane 10 žihadel sršně asijského typu,
má to smrtelné následky. Historka, že tři
bodnutí žihadlem sršně evropského typu
zabijí člověka, se nezakládá na pravdě. Agresivní sršeň asijská je schopna zlikvidovat
celá včelstva na rozdíl od „mírumilovné“
sršně evropského typu, která je schopna
(zeslabené) včelstvo pouze zdecimovat.
Sršni jsou jak pro člověka, tak i pro hospodářská zvířata regulátory nebezpečného
a škodlivého hmyzu (mouchy, ovádi, střečci...). Kontrastní černožluté zbarvení těla
není náhodné, je to „výstražné zbarvení“
pro její nepřátele – ptáky, které, pokud si
na ni nedají pozor – sršeň bodne.
Sršeň – lovec hmyzu
Sršeň obecná není opylovač. Žije v doubravách, lužních lesích, zákoutích chráněných
před deštěm, ale můžeme ji objevit i na
půdách a všude tam, kde má klid. Společenství sršňů představuje až 2000 jedinců,
kteří za den spořádají 500–1500 g hmyzu,
22 •LEDEN 2017

což je např. úlovek 5–15 rodin sýkorek.
Kořistí sršňů se stávají: mouchy (90 %),
kobylky luční, motýli, můry, pavouci, mery,
vážky, chrousti, včely, ale také med, nektar i vyzrálé ovoce. Hmyz slouží jako zdroj
bílkovin. Ovoce, ale také med je zdrojem
energie (sacharidy).

Agresivní sršeň asijská
je schopna zlikvidovat
celá včelstva na rozdíl od
„mírumilovné“ sršně evropského
typu, která je schopna
zeslabené včelstvo pouze
zdecimovat
Když sršni uloví včelu, své kořisti nejprve ukousnou nohy, pak hlavu, křídla a nejcennější část (tělo), které obsahuje nejvíce
bílkovin, si odnesou do hnízda. V hnízdě
předají potravu dělnicím, které z ulovené
a donesené „kořisti“ vytvoří kaši. Touto
kaší se krmí nejen dělnice, ale i matka a larvy. Larvy přijímají nejen kaši, ale i sladké
šťávy (nektar) a sladké látky pevné konzistence (vyzrálé ovoce). Sršeň je schopna
lovit i v noci. K vidění jí stačí 0,1lux, což je
pro člověka totální tma. Umělé světlo sršně

Vývoj plodu
Matka (královna) dorůstá do velikosti
23–35 mm, dělnice 18–25 mm, trubci
21–28 mm. Dělnice žije 3–4 týdny, stará
matka hyne na konci sezony, to je koncem
října. Jako jediná přečká zimu oplodněná
mladá matka, a to: pod kůrou stromu, pařezu, ve stohu slámy, v hromadě suchého
hnoje, v kompostu. Přes zimu metabolismus matky využívá zásob tukového tělesa.
V zimě se v těle matky tvoří látka, která
brání jejímu zmrznutí.
Začátkem května se mladá matka probudí ze zimního spánku. Potravu začne
získávat z rašících dřevin, květů (sacharidy) a hmyzu (bílkoviny). Bílkovinná strava
u ní začne navozovat funkci vaječníků. V tu
dobu matka začne provádět průzkumové
lety, kterými vyhledává vhodné stanoviště
pro stavbu nového hnízda. Do loňského se
nevrací, ale velmi často najde vhodné místo
v blízkosti hnízda z loňské sezony. Stavbu
nového hnízda začíná matka. Ta si vychová první plod. Počátkem léta dospějí první
dělnice. Ty pak převezmou veškerou práci
matky, která pak pouze klade vajíčka. Do
každé buňky v plástu naklade po jednom
vajíčku. Hnízdo je stavěno z vrchu dolů,
a aby vajíčko z buňky nevypadlo, matka je
do buňky přilepí hlenovitou látkou. Optimální teplota pro vývoj plodu je +30 °C.
Při nižších teplotách +20 °C se vývoj plodu prodlužuje. Za 5 dnů se v buňkách vylíhnou z vajíček larvičky velikosti 1–2 mm.
Larvička postupně roste a zaplňuje buňku
tak, až z ní nakonec nemůže vypadnout.
V rozmezí 12–14 dnů projdou larvičky
5 larválními stádií. Pak začne fungovat
snovací žláza, která produkuje tenkou nit
a larva se začne zakuklovat. Larva se balí
do kokonu tak, že se otáčí okolo vlastní osy.
Konečná kukla je soudkovitého tvaru a na
vrcholu má útvar připomínající čepičku.
Tuto čepičku musí klubající sršeň překonat (vykousat), což trvá od několika minut
do jednoho dne. Klubání sršně představuje velkou námahu spojenou s produkcí
energie. Teplo z klubající se buňky zahřívá
okolní buňky na teplotu 21–31 °C, což je
optimální teplota pro klubání dalších jedinců z buněk. Teplota hnízda je regulována
i velikostí vletového otvoru. Pokud v hnízdě
stoupne teplota nad 31 °C, kapky vody, které sršní dělnice nanosily na okraje plástů,
se začnou odpařovat a tím urychlí zchlazení hnízda. Mimo to, sršni – dělnice, začnou
hnízdo ochlazovat i máváním křídel.

Téma

Práce není přerušena ani v noci. Spánek
sršňů probíhá ve fázi zastavení a strnutí na
půl minuty. Tato strnulost se během noci
opakuje 20–25krát. Pak se sršeň probere
a pokračuje v práci přesně tam kde skončila. Takto „prospí“ za noc maximálně
12,5 minuty.
„Papírové“ hnízdo
Hnízdo, (báň) je „postavené“ z papíroviny, která je tvořená z rozžvýkaného dřeva
a jeho spojením se sršními slinami. Sršní
báň může být až 60 cm dlouhá a obsahuje
9–15 plástů. Ve hnízdě je asi 1500 buněk.
Spodní strana hnízda je uťatá, široce rozevřená. Tudy vypadávají „odpadky“, které
sršni sami nevynášejí. Na to mají svého
komenzála, který žije buď se sršni v jejich
hnízdě, nebo v jeho těsné blízkosti. Často ho najdeme i u pat starých stromů, či
v dutinách pod sršním hnízdem. Tento komenzál se jmenuje drabčík sršní (Velleius
dilatatus). Živí se odpadem sršní, někdy
si pochutná i na jejich larvě. Dokáže lovit
i larvy dvoukřídlého hmyzu. Je hnědo-černé barvy, krovky a zadeček má černý, jeho
velikost je 15–24 mm.
U sršní se můžeme setkat i s tzv. relokací – přestavbou hnízda. Ta nastává tenkrát,
když matka založí hnízdo v omezeném
prostoru, kde nemůže dojít k jeho rozšíření podle jejích potřeb (např. ptačí budka,
prostor za půdním trámem ...). Matka a několik dělnic založí poblíž původního hnízda
nové. Dělnice se pak starají o potomstvo ve
starém hnízdě (dokud z hnízda nevylétnou
mladí sršni) a zároveň budují nové, (i to
zaklade matka) a i v něm se starají dělnice
o své potomky. Postupně se „staré hnízdo“
vyprazdňuje – vylíhlí sršni opouštějí hnízdo, matka zde už nezakládá do buněk nová
vajíčka a staré hnízdo zůstane nakonec
opuštěné. Kolonie se přestěhuje do nového hnízda. Nepodaří-li se dělnicím přinutit
matku k přestěhování do nového hnízda,
začnou dělnice klást neoplozená vajíčka, ze
kterých se líhnou trubci. Společenství sršňí
(bez matky) je omezeno na 3–4 týdny, což
je průměrný život dělnic. Dělnic postupně
ubývá, až společenství úplně zanikne.
Dělnice se líhne z oplozeného vajíčka,
má nefunkční vaječníky a diploidní sadu
chromozomů. Rozdíl mezi vývojem dělnice

Drabčík sršní

Sršní hnízdo může dosáhnout značných rozměrů

a matky začne už ve 4.–5. stádiu svlékání.
Larva, ze které se má vyvinout matka, se
svléká déle než larva, ze které se má vyvinout dělnice. Larvální doba u královny je
37 dní, u dělnice 32 dnů. Buňka, ze které
se líhne matka je větší než buňka „dělničí“.
Jakmile se zrodí imago (dospělec), vloží
královna do buňky nové vajíčko a vývoj se
opakuje. K vychování matky je zapotřebí
3 dělnic, které se o ni staraj. Dělnice jsou
aktivní 22 hodin denně. Létají za slunečného dne, oblačného počasí, mírného deště.
Při špatném počasí, kdy dělnice sršňů
nelétají za potravou, dochází v hnízdě k tzv.
trophalaxu, což je obrácený pohyb stravy.
Pud sebezáchovy společenstva vede larvy
k tomu, že začnou ze svých žaludků vyměšovat obsah (výměšky), kterým se pak krmí
nejen dělnice, ale i matka. Pokud nepřízeň
počasí trvá delší dobu, může to mít za následek totální vyhladovění larev s fatálními
následky.

Nepodaří-li se dělnicím přinutit
matku k přestěhování do nového
hnízda, začnou dělnice klást
neoplozená vajíčka, ze kterých
se líhnou trubci
Mladá matka, která přezimovala, létá od
května (někdy od poloviny dubna – v závislosti na teplotě) do poloviny července.
Zásnubní výlet mladých samic (budoucích
matek) a samců (vylíhlých v srpnu), nastává koncem září. A to je první předznamenání konce sršního společenstva. Trubci po
oplození hynou, oplozené samičky ukládají
samčí pohlavní buňky do zvláštní schránky
v zadečku. Po celou dobu se spermie postupně uvolňují a oplozují vajíčka. Koncem
září nebo až v říjnu, kdy klesne teplota
na delší dobu pod 15 °C a masitá kořist
(hmyz) přestává létat, mají sršni málo
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potravy a začnou strádat a hladovět. Tím
dochází také k postupnému omezování krmení larev. Larvy pro nedostatek potravy
začnou hubnout a vypadávat z buněk a hynou. Dělnice je nevynášejí, ale odhazují do
okolí hnízda, protože i ony samy hladoví.
Stará matka přestává klást nová vajíčka
(taktéž hladoví) a nakonec taky hyne.
Sršní feromony
Sršni se mezi sebou v hnízdě dorozumívají pomocí feromonů i zvuků. Pokud kukla
chce na sebe upozornit, že je jí zima, začne
vylučovat chemické látky na povrch těla.
Tato chemická látka se nazývá termoregulační feromon. Larvy se pohybem mohou
samy zahřát. Dělnice zahřívá pouze kuklu, a to tak, že zasune zadeček do vedlejší
prázdné buňky a pumpuje jím tak dlouho,
až kuklu zahřeje svým teplem.
V hnízdě funguje i poplašný feromon,
který vzniká u sršňů při podráždění a rušení hnízda. Feromon dráždí dělnice, které se
vyhrnou z hnízda a provedou útok na rušitele. Bodnutí sršně je bolestivější než včelí.

Sršeň může použít své žihadlo několikrát,
protože není opatřeno zpětnými háčky (na
rozdíl od včely). Svou oběť až na vzdálenost
40 centimetrů může zasáhnout vystříknutým jedem ze zadečku. Jed obsahuje acetylcholin, kterého je u sršní 2–15krát méně,
a je mnohonásobně méně toxický v porovnání s jedem včely medonosné.
Pokud neděláme rychlé pohyby před
hnízdem, nevyskytujeme se v letové dráze
sršňů, nepoužíváme výrazné deodoranty,
můžeme se k němu přiblížit i do vzdálenosti 0,5 m aniž bychom byli sršni napadeni.
U sršňů se setkáváme také s antibudovatelským feromonem. Ten produkuje matka
a jím reguluje rychlost stavby hnízda. Na
rychlosti stavby hnízda jsou závislé její
prostorové možnosti ke kladení. Při stavbě hnízda dělnice svými chodidly vylučují
stavební feromon. Jím si předávají informaci o tom, kde je třeba ve stavbě hnízda
pokračovat.

V České republice sršeň není
chráněna a tím se dostala do
seznamu ohrožených živočichů
uvedených v Červené knize
ohrožených živočichů
Nezastupitelná úloha
Sršeň není agresivní – na rozdíl od vos. Je
to mírumilovný zvědavý hmyz, avšak svou
velikostí, zbarvením a „hlučností“ při letu
vzbuzuje u člověka strach. Vezmeme-li
trubce do dlaně (nemá žihadlo), začne nás
pozorovat a ze strachu nás zastrašovat.
Bzučí, zvedá výhružně zadeček, otáčí se.

V Německu je sršeň chráněna. Za zničení hnízda, (považuje se za trestný čin), je
vystavená vysoká pokuta. V České republice sršeň není chráněna a tím se dostala
do seznamu ohrožených živočichů uvedených v Červené knize (vymřelých, kriticky
ohrožených, ohrožených, zranitelných živočichů). Ubývá přirozeného prostředí pro
život sršní, což má na svědomí člověk svými zásahy do životního prostředí, jako je
např. rušení doubrav, „kultivace“ lužních
lesů, snižování osevních ploch a jejich osev
monokulturami, což má za následek ubývání hmyzu – zdroje sršní potravy. Strach
ze sršní a zkreslené zprávy o jejich „škodlivosti“, nesmí být příčinou jejího vyhubení.
Sršeň má nezastupitelnou úlohu v přírodě
při likvidaci škodlivého a obtěžujícího
hmyzu v podobě much, komárů, ovádů,
střečků a jiného blanokřídlého hmyzu.
MVDr. Jana Lunerová
Lunerova.Jana@seznam.cz
Foto: Wikipedie/Wikimedia Commons
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Informace k vyšetření
vzorků měli a včel
v akreditované zkušební
laboratoři VÚVč Dol
Naše zkušební laboratoř bude stejně jako v minulých letech přijímat vzorky měli na vyšetření varroázy, moru včelího plodu a vzorky včel na vyšetření nosemózy. Vyšetření budou prováděna v souladu s Metodikou kontroly
zdraví zvířat a nařízené vakcinace SVS MZe. Vzorky přijímáme od jednotlivých chovatelů i od organizací.
Při přípravě hromadných zásilek vzorků měli na vyšetření varroázy, letos nově
i moru, zasílající organizace vygeneruje
žádanky a seznamy s potřebnými údaji
o vzorcích pomocí systému CIS. Laboratoř
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VÚVč Dol je do systému zapojena stejně
jako ostatní laboratoře. Seznamy vytvořené
v systému CIS potřebujeme, abychom do
nich mohli zapisovat výsledky. Ty tak budou k dispozici hned po vyšetření pro další

vyhodnocení. V papírové podobě dostanou
chovatelé výsledky také, formou protokolu
s přílohami stejně jako v minulých letech.
K zabalení vzorků můžete využít vzorkovnice, které máme v nabídce (v ceníku
a na webu). Na včelí mrtvolky (nosema)
nabízíme papírové krabičky (obr. 1). Na
měl (mor, varroa) to jsou papírové tubusy
(obr. 2). Výhoda vzorkovnic je v tom, že
dobře vstřebávají vlhkost, vzorky v nich
nezplesniví. Tubusy mají pevné uzávěry,

xxxŽ

Poštovní adresa pro zasílání
vzorků do naší laboratoře:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
1.

2.

Krabičky na zasílání vzorků mrtvolek včel
(50 kusů za 50 Kč)

měl se z nich nevysype. Na odběry měli při
vyšetřování moru v létě se hodí jednorázové podložky (obr. 3).
Správné zacházení se vzorky je prvním
předpokladem přesného výsledku vyšetření.
Všichni chovatele se musí řídit Meto
dikou kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace (dále Metodika)
Úkony, které jsou v Metodice označeny
kódem ExM, hradí chovatel, dostane s výsledkem fakturu. Kód EpM znamená, že
úkon je hrazen ze státního rozpočtu.
Jak je to s placením?
Pro fakturaci je v tomto případě odběratelem Státní veterinární správa a konečným
příjemcem Krajská veterinární správa.
Aby mohla být faktura laboratoři proplacena, musí existovat objednávka vystavená nebo potvrzená podle dohody Krajskou
veterinární správou buď pro jednotlivé případy, nebo formou hromadné objednávky
pro určitou akci, období, případně rozsah
vyšetření.
O jaká konkrétní vyšetření se jedná?
Vyšetření měli na varroázu
Vzorky odebírají všichni včelaři. Odebírá se
směsný vzorek ze všech včelstev na stanovišti. Toto vyšetření je hrazeno ze státního
rozpočtu. Včelaři jej neplatí, pokud bude
k zaslaným vzorkům přiložena žádanka
s razítkem a podpisem příslušné KVS, nebo
bude hromadná objednávka KVS. Na objednávce musí být, že vyšetření hradí KVS. Bez
takto potvrzené žádanky musíme rozbory
nafakturovat chovateli. Cena vyšetření více
než dvou vzorků je 25 Kč/vzorek (při jednom vzorku účtujeme za 50 Kč).

Tubusy jsou nejlepší obal pro zasílání měli
(20 Kč/ks)

sunem včel nebo včelstev (stěhování, prodej včelstev, distribuce oddělků, kočování).
Vyšetření v ochranných pásmech kolem
ohnisek vyplývající z MVO (mimořádná veterinární opatření). Vyšetření hradí
chovatelé a zažádají si o refundaci z MZe.
Pro usnadnění nabízíme fakturaci s prodlouženou splatností. Vyšetřuje se směsný
vzorek ze stanoviště včelstev maximálně
z 10 včelstev.
Vyšetření na mor hrazená ze státního rozpočtu byla podle loňské metodiky následující:
• vyšetření měli v ochranných pásmech
po pěti letech
Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště
včelstev (max. 25 včelstev)
• chovatelé matek
Povinné je vyšetření na mor u včelstev
chovatelů matek evidovaných v seznamu
chovů vedeném uznaným chovatelským
sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb..
Vyšetřuje se směsný vzorek ze stanoviště
včelstev (max. 25 včelstev) 1 x ročně.
3.

Vyšetření měli na varroázu a mor
včelího plodu z jednoho vzorku měli
provádíme.
Je nutné takový vzorek zřetelně označit nejlépe červeným nápisem „Také mor“ jak na
krabičce, tak i na seznamu dodaných vzorků. Tento požadavek napište také do objednávky vyšetření (popř. průvodního dopisu).
Včely na nosemózu
Povinné je vyšetření na nosemózu u chovatelů matek evidovaných v seznamu
chovů vedeném uznaným chovatelským
sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb.
Vyšetřuje se 30 mrtvolek z každého včelstva výběrové základny chovu (minimálně
40 včelstev). Toto vyšetření hradí chovatel.
Metodika kontroly zdraví zvířat a naří
zené vakcinace pro rok 2017 v době tisku
časopisu ještě nevyšla. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky http://
www.beedol.cz/zkusebni-laborator/.
Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc
(foto archiv VÚVč)

Jednorázové podložky se po odběru zasílají celé do laboratoři (25 Kč/kus)

Bakteriologické vyšetření měli
na mor včelího plodu
Vzorky se odebírají tam, kde hrozí riziko
(kočování, oddělky, chov matek, ochranná
pásma). Laboratoř VÚVč provádí kultivační vyšetření měli na přítomnost původce
moru Paenibacillus larvae. Cena je 450 Kč
za jeden vzorek.
Pro chovatele včel nastává povinnost
vyšetřit včely na vlastní náklady před přeLEDEN 2017• 25
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Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici

Zástupce stálezelených dřišťálů
s nabídkou pylu

Jak jsme si slíbili posledně, začínáme dnes nový seriál a v něm
budeme radit včelařům, jak vybrat
rostliny pro výsadbu na včelnice
nebo zahrady podle nejrůznějších
hledisek. Dnes se pokusíme zodpovědět na otázku: „Vybírat trnité
(ostnité) keře nebo ne? A jaký je
vlastně rozdíl mezi trnem a ostnem? “
Botanici mají jasno. Pokud se trnitý výrůstek snadno odlomí, je to osten, pokud
ne, je to trn. Ale pro naši potřebu budeme
používat výraz běžnější trn a znovu se zeptáme: „Keře s trny nebo bez?“ Každý,
kdo někdy „lovil“ trn zabodnutý hluboko
do prstu nebo se prodíral trnitým křovím,
asi nekompromisně řekne netrnité. Ale
zkuste se zamyslet. Máte neoplocený pozemek a potřebujete vytvořit ochranu před
vstupem zvířat, ať sousedových domácích
mazlíčků nebo volně žijící zvěře? Ale trnitý
porost může zabránit i nežádoucím „lidským“ návštěvám. Proti budou asi ti, kteří
plánují výsadby do prostor, na kterých se
počítá s přítomností dětí. I když od trnu
šípkové růže nebo ostružiníku vykrvácení
nehrozí a pro děti může být i tato nepříjemná zkušenost obohacením (pokud doplníte vybírání trnů vyprávěním, že právě
trnité keře mohou být útočištěm drobným

živočichům nebo hnízdním prostorem, ve
které odchovají ptačí rodiče v klidu a bezpečí svoje mláďata), ale zvažte pečlivě věk
a živost dětí. Vhodná nebude ani výsadba
blízko cest nebo prostor k posezení. Pokud
pro zvítězilo nad proti, nabízíme právě trnité keře jako zdroje včelí pastvy.
První z nich je dřišťál (Berberis). Tento
velmi bohatý rod zahrnující dřeviny jak
opadavé tak i stálezelené je typický několika shodnými znaky. Mimo trnitosti je to
výrazně žluté dřevo i žluté květy, které poměrně nepříjemně voní. Plody u opadavých
druhů jsou červené podlouhlé bobule, u neopadavých jsou zbarvené modře. Pro svoji
poměrnou nenáročnost je lépe zvolit druhy
opadavé, které porostou velmi dobře na
slunci nebo i v mírném polostínu a budou
snášet i půdy suché, zatímco stálezelené
druhy vyžadují polostín, mírně vlhké půdy
a jsou většinou méně mrazuvzdorné. Mezi
naše domácí druhy patří jediný, a to dřišťál
obecný (Berberis vulgaris), opadavý keř kolem 2–3 m. Dříve byl masivně huben jako
přenašeč rzi travní, později bylo zjištěno,
že není hlavní příčinou výskytu této rzi na
obilovinách. Dnes se znovu šíří a osidluje
suché stráně nebo kamenité meze. Je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost. V zahradách a parcích se ovšem častěji setkáváme s druhy japonského nebo čínského
původu. Pokud zvolíte nejčastěji pěstovaný
dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii),
otevře se před vámi nepřeberná nabídka.
Původní druh vytváří husté keříky vysoké
okolo 1–1,5 m, ale je typický řadou kultivarů odlišných výškou, barvou listů nebo
celkovým tvarem. Několik příkladů je v následující tabulce:
(viz. tabulka dole na stránce)
Z výše uvedeného vyplývá velmi široké
využití těchto dřišťálů podle daného kultivaru. Některé jsou vhodné na volně rostoucí nižší živé ploty. Jejich promyšlenou výsadbou můžete vytvářet barevně i tvarově

(1. část)

velmi zajímavé skupiny a to i v kombinaci
s dalšími dřevinami nebo trvalkami s podobnými nároky (slunce, sucho). Kultivary s široce rozkladitým růstem mohou
nahradit trávník na suchých svazích. Zakrslé kultivary najdou své místo na skalkách nebo při výsadbě koryt a nádob. Pro
včely jsou keře dřišťálů velkým lákadlem.
Během května až června v jejich květech
nacházejí jak nektar, tak i žlutý pyl. Plody
vzniklé po jejich pilné práci jsou podzimní
ozdobou dřišťálů a chutnají i řadě ptáků,
kteří v hustých trnitých keřích nacházejí
také bezpečná útočiště nebo prostory pro
hnízdění. Plody mají přezdívku „červené citrony“ pro vysoký obsah vitamínu C
a dříve byly oblíbené na přípravu džemů,

U kultivaru ´Atropurpurea´vyniká kontrast
žlutých květů a purpurově červených listů

marmelády, sirupů nebo kompotů. Důležité je ovšem dokonalé vyzrání plodů.
Nezralé totiž obsahují alkaloidy. Plody se
dříve využívaly se i v lidovém léčitelství. Na
Valašsku se z nich připravovaly léčivé dřišťálové kapky – plody byly naloženy v žitné
kořalce. Původní druhy se dají pěstovat ze
semene a i červenolisté kultivary jsou ve
vysokém podílu věrné, nebo je, jako i další
kultivary, můžeme množit bylinnými řízky.
Pokud vás dřišťály nezaujaly, můžete vysadit růže. O nich si povíme příště.
Ing. Miroslava Novotná,
SOUV–VVC, o.p.s., Nasavrky

Berberis thunbergii
´Atropurpurea´

výška/šířka
1,5 m/ 1 m

barva listů
celoročně purpurově červené až
červenohnědé

tvar
vzpřímený keř

´Erecta´
´Green Carpet´
´Red Pilar´
´Rose Glow´

1,5 m/0,6 m
0,6 m/1,5 m
1,5 m/0,45 m
1,5 m/1,5 m

strnule vzpřímený
široce rozkladitý
strnule vzpřímený
široce kompaktní

´Bagatelle´

0,4 m/0,4 m

velmi světle zelené
světle zelené
červenavě purpurové
hnědočervené s růžovými,
šedými a bělavými skvrnami
sytě vínové
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zakrslý

Volitelně lze dodat:
– čestné prohlášení pokladníka;
– čestné prohlášení ostatních členů výboru, kteří souhlasí se zápisem své osoby do
rejstříku.Podpisy na čestných prohlášeních musí být úředně ověřené. Dále ZO
zasílají jako doposud souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem

Na vaše dotazy odpovídá
Mgr. Martina Zborovská,
právnička ČSV, z.s.
Mám dotaz, zda níže vypsané doku
menty, které vyplněné a úředně ověřené
odešleme na právní oddělení ČSV, budou
dostačující k přeregistraci naší ZO ČSV
z o.s. na spolek. V CIS jsem jiné potřebné
formuláře nenašel.
Josef Chytil,
jednatel, ZO Rohatec

Ano, je potřeba zaslat mi všechny materiály
tak, jak uvádíte, a to co nejrychleji, mnoho
času již opravdu není. Ještě je potřeba udělat další krok – vytvořit v CIS žádost o registrační list. Jedno paré obdržíte, druhé
půjde na soud. Je potřeba, abyste si v CIS
všechny údaje správně vyplnili, neboť to,
co si vy sami zadáte do CIS, to se vám do
registračního listu vyplní. Pohlídejte si,
prosím, abyste měli u všech funkcionářů
data vzniku funkcí (myšleno úplně poslední zvolení do funkce).

Kateřina Štýsová
jednatelka ZO Plzeň-střed
Danou problematiku konzultovala paní
předsedkyně Machová v minulosti s Ministerstvem zemědělství ČR, kdy jí bylo
sděleno, že je možno na základě potvrzení
notáře, ve kterém bude obsaženo, kdo je
zůstavitelovým dědicem, těmto osobám
dotaci 1D vyplatit. Toto potvrzení se musí
připojit k listině, ve které dědici podepsali
převzetí příslušné částky dotace pro účely
případné kontroly. Bez rozhodnutí o dědictví, případně listiny notáře, ve které jsou
jednoznačně uvedeny osoby, které dědí, je
nutno částku dotace vrátit.
Mgr. Martina Zborovská, právnička ČSV, z.s.
Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Dne 30. 11. 2016 se na mne obrátil po
zůstalý p. Vrchlavský ml., jehož otec byl
naším řádným členem. Chtěl po otci pře

Tel.: 224 930 767
E-mail: zborovska@vcelarstvi.cz

LOGO pro VČELAŘÍKY
Je tomu již mnoho let, kdy si mladí členové kroužků včelařské mládeže ve Frýdku-Místku začali říkat „včelaříci“. Tento
název se postupně rozšířil po celé republice a stal se i součástí názvů několika
dalších včelařských kroužků. Zlidověl
a stal se všeobecně známým pojmem
pro tuto věkovou včelařskou kategorii.
Komise pro práci s mládeží, která má
v ČSV, z.s., mladé včelaře školního věku
na starost, hledá výstižné univerzální
LOGO, které by se při aktivitách všech
„VČELAŘÍKŮ“ mohlo používat.
Vyhlašujeme proto celostátní autorskou
soutěž „LOGO pro VČELAŘÍKY“
za těchto podmínek:
•

V logu musí být použit název
VČELAŘÍCI;

•
•

•

•
•

Logo by mělo obsahovat jednoznačný motiv včely, včelaře nebo
včelařství;
Soutěžní návrhy loga pro včelaříky jsou přijímány pouze
v těchto formátech – EPS, PDF
(křivky), AI;
Soutěžní logo zašlete nejpozději do 31. března 2017 na mail
vcelarici@email.cz s uvedením
jména, data narození a adresy
autora;
Způsob výběru vítězného loga
určí Komise pro práci s mládeží
ČSV, z.s.;
Vítězné LOGO bude oficiálně
představeno v rámci celostátního finále soutěže Zlatá včela
v SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky
dne 11. 6. 2017;

•
•

Tří vítězné návrhy a jeden vylosovaný návrh budou oceněny
zajímavými cenami;
Zasláním loga dává autor (v případě vítězství) automatický
souhlas k volnému používání
svého návrhu pro aktivity všech
„včelaříků“.

Věříme, že se mezi vámi najdou šikovní „výtvarníci“, kteří se v případě
vítězství, stanou součástí budoucnosti
mladých včelařů – VČELAŘÍKŮ.
Na vaše soutěžní návrhy se těší Komise pro práci s mládeží ČSV, z.s.

va š e
LOGO
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Komise pro práci s mládeží

Právní poradna

vzít včelstva a zároveň i dotaci, o kterou
jeho otec žádal (zemřel 14. 11. 2016).
Na stránkách www.vcelarství.cz jsem se
dočetla, že se dotace pro zemřelého má
vrátit zpět. Nárok může být uplatněn
jako požadavek v rámci dědického říze
ní následně na MZe. Odpověď byla ale
z roku 2011. Je to stále aktuální? Jak by
měl pozůstalý postupovat?

Mezi paragrafy

Dokumenty k přeregistraci:
– čestné prohlášení předsedy;
– čestné prohlášení jednatele;
– čestné prohlášení místopředsedy
(je-li zvolen);
– čestné prohlášení předsedy kontrolní
komise/nebo čestné prohlášení
kontrolora;
– 2x čestné prohlášení člena kontrolní
komise.

Apiterapie

Apiterapie
aneb Včela jako terapeut

Domeček léčivého spánku – vnitřek: Interiér zařízený ke spaní na úlech

Včela a terapeut? Je to vůbec možné? Včelaři, zabývající se apiterapií, ví,
že ano. Zkouší to vědomě na svou vlastní kůži, ale co „ti ostatní“? Proto
bych vám chtěla představit jednu z nejstarších terapeutických cest v historii lidstva. Velmi starou a zároveň nedávno „znovu objevenou“ léčbu –
APITERAPII.
Apiterapie, jak už název napovídá (Apis =
včela, Therapeia = léčení), je léčba s pomocí včel a jejich produktů. Nemusí se však
jednat pouze o léčbu, může být použita
i jako preventivní opatření.
Nemusíme chodit daleko, abychom
odhalili průkopníka apiterapie, tak, jak
ji známe v současné moderní podobě.
Zůstaneme u nás, neboť objevitelem je
Dr. Philipp Tertsch – uváděno také jako
Filip Terč, otec byl Němec, matka Češka.
Pro dnešní použití vyjdeme ze zápisu knihy
narozených v Prapořišti (místní část města Kdyně, okres Domažlice), kde se narodil
roku 1844. Vystudoval lékařskou fakultu
ve Vídni, a po osobní zkušenosti se včelím
bodnutím se věnoval následně léčbě pomocí včel. Na počest jeho narození byl 30. březen vyhlášen Světovou apiterapeutickou
společností Světovým dnem apiterapie.
V rámci apiterapie lze v podstatě využít
vše, co včely poskytují, včetně jich samotných. Patří sem:
1. med – nejznámější, nejvíce používaný
i mezi laiky, užívaný např. při nachlazení či při medové masáži, v apiterapii pak
také např. pro hojení ran;
2. propolis a mateří kašička – první používaný jako dezinfekce, pro zabránění
šíření bakterií, nejznámější použití mateří kašičky je v kosmetických krémech;
3. pyl (perga) – využíván jako výživový doplněk, také působí proti zánětům apod.;
4. vosk – nejvíce využívaný pro výrobu
svící, v apiterapii pak především svící
tělových, ušních atd.,
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5. včelí jed – nejvíce diskutovaný mezi odborníky, Dr. Tertsch ho zahrnul např.
při terapii revmatických onemocnění;
6. včelí záření – neviditelná složka terapie,
využitá při pobytu u včel, působící na cokoliv v jejich dosahu (tedy i na člověka);
7. úlový vzduch – aerosol, který je využíván v rámci respirační terapie;
8. včelí larvy a těla – málo známá, a tedy
mnohdy nevyužívaná surovina pro terapii.
Nejspíše existují ještě mnohé další produkty, o kterých zatím nemáme tušení.
Tématem apiterapie se zabývá obrovské
množství literatury, ne však tolik české.
Otevřeně také řečeno, bohužel, oficiálně se
tato léčba nevyužívá a zůstává na pokraji
terapeutického pole. Mnohými odborníky
je pak neprávem zařazována mezi praktiky
esoterické. Pokud budeme hodně pozitivní,
bývá pomyslně řazena mezi „alternativní
medicínu“.
Proč ČAPIS
Právě tato situace nás přiměla založit
v roce 2014 Českou apiterapeutickou společnost (dále jen ČAPIS). Jedná se o společnost založenou ke sdružování lékařů,
terapeutů a všech se zájmem o apiterapii,
k jejímu rozvoji, propagaci. Naším záměrem je vytvořit oficiální metodiku, vzdělávací programy, střediska praktické výuky
a garantovat úroveň terapie.
ČAPIS se snaží být aktivní ve všech těchto oblastech, vyvíjí úsilí o uznání metodiky

činností zabývajících se apiterapií na nejvyšší odborné úrovni, podporuje výzkum.
Důležitou složkou je zahraniční spolupráce
v daných oblastech. Organizujeme vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost.
V rámci zaměření jednotlivých členů
a v návaznosti na široký záběr apiterapie
vznikly v ČAPIS odborné sekce, které mají
své koordinátory a aktivní členy. Některé
sekce ty „svoje“ aktivní členy teprve hledají. Najdete zde sekci farmaceuticko-vědeckou, PR sekci, řemeslnickou sekci,
sekci včelařskou a veterinární, vzdělávací
a terapeutickou.
Víc o společnosti prozrazovat nemusím.
Pokud se kdokoliv rozhodne podpořit rozvoj apiterapie v České republice, má možnost se k nám přidat. Stačí se podívat na
webové stránky: www.capis.cz.
Jsem moc ráda, že časopis Včelařství
nám poskytl prostor, abychom vás, čtenáře, včelaře i nevčelaře, mohli postupně seznamovat s jednotlivými včelími produkty
a možnostmi jejich terapeutického využití.
Přejme si, aby nás život po boku včel byl
zdravý a sladký jako med.
Markéta Gottvald, DiS.,
předsedkyně ČAPIS, z.s.,
marketa.gottvald@capis.cz

Markéta
Gottvald, DiS.

Fyzioterapeutka registrovaná v ČR,
Rakousku a Švýcarsku, praxe od
roku 2001, spoluzakladatelka
a veřejnost předsedkyně České
apiterapeutické společnosti,
členka Rakouské apiterapeutické
společnosti.

V listopadovém čísle Včelařství (11/2016) jsme zveřejnili příspěvek přítele
Zdeňka Kulhánka Svíce, které léčí. Byl součástí série článků, které jsme
v uplynulém roce věnovali apiterapii. Oblasti, která v poslední dob získává
na popularitě a stává se předmětem zájmu řady lidí. Proto jsme pro letošní
rok připravili další seriál článků, kterých se ujala jednatelka ČAPIS, z.s.,
Gabriela Hiklová. Na úvod jsme vybrali materiál, který navazuje a rozšiřuje zmíněný příspěvek přítele Kulhánka.
Vlastní výroba a použití svící je součástí
přírodní léčby pramenící z velmi dávné
historie, kterou používali nejen starověké
slovanské národy, ale i sibiřští šamani.
Traduje se, že Keltové a i některé indiánské
kmeny používali zapálenou stočenou březovou kůru, někdy i naplněnou bylinami
tišícími bolest. Naše prababičky a babičky
stáčely noviny do kornoutku a zapálené
přikládaly na uši, či jiné bolestivé místo.

V současnosti se k jejich výhradně ruční výrobě používá proužek 100 % bavlny
nasáklý čistým včelím voskem, někdy
i s přídavkem kurkumy. Použitím těch nejkvalitnějších materiálů, máte k dispozici
kvalitní svíci, kterou použijete nejen při
prevenci, regeneraci či očištění organismu,
ale hlavně pro léčení bolestivých míst. Včelí vosk má schopnost mírnit záněty a svým
složením prodlužuje čas hoření a zvyšuje
účinnost svíce, též přidaná kurkuma má
protizánětlivé účinky. Na různé zdravotní
problémy se používají různé svíce, s různými druhy silicí z léčivých bylin či éterických
olejů. Nejpoužívanějšími jsou Aloe Vera,
Cannabis, Eucalyptus, Heřmánek, Levandule, Meduňka, Měsíček, Skořice, Tymián,
Tea Tree, Ylan Ylang, aj. Zapracovávají se
buď přímo při výrobě, nebo se aplikují do
svící těsně před jejím použitím. Vhodnou
metodou před aplikací tělových svící je
i vmasírování olejíčku přímo na ošetřované místo, záleží to však na druhu a způsobu
ošetření. Výrobců svící je mnoho, tak jako
způsobů jak je vyrobit.
Rozdělení svící podle tvaru a použití
Konické – nejznámější a nejvíce používaný tvar. Používají se všude mimo uší,

mají velký tah a tahají nejen z hloubky, ale
také ze stran. Tento tvar je nejúčinnější při
odstraňování bolestí, při hojení jizev a pooperačních stavech, při zmírnění otoků,
při bolesti svalů, kloubů, krku, zubů, jsou
vhodné při léčbě hemeroidů, depresí, při
chřipce a nachlazení, při léčbě astmatu, při
nespavosti, při hubnutí, při ženských problémech, při čištění lymfatického systému,
na modřiny, na problémy s prostatou, jako
detoxikace a další. Používají se přírodní
nebo s éterickými esencemi a oleji. Svíce
s vůní se používají hojně i v aromaterapii
Čakrové – mají stejný tvar jako konické.
Každá čakra má svou barvu a proto i svíce
vyrobené podle těchto barev ovlivňují konkrétní čakru. Pomáhají uvolnit a odstranit
energetické bloky v čakrách a tím napomáhat volnému toku pozitivních energií.
Čakry jsou okem neviditelná centra našeho
těla a jejich stav má vliv na naše duševní
i fyzické zdraví.
Rovné – jsou užší než kónické a vhodné
pro použití např. na reflexní body nebo
před a za ucho tam, kde není možno použít
svíci ušní. Můžeme je aplikovat i dětem či
použít na drobná zvířátka, jako jsou kočky
a psy.
Turbo tělová svíce – působí ještě více do
hloubky, je větší než konická, má velmi silný tah a dá se použít během hoření na více
místech na těle. Vhodná je před masáží,
kdy nám prohřeje a uvolní masírované místo, nebo při bolavých a zatuhlých kloubech.
Je nedílnou součástí při detoxikaci a aktivaci lymfatického systému. Její účinky jsou
téměř okamžité.
Ušní svíce – slouží k čištění uší a k odstranění nebo zmírnění některých zdravotních problémů, jako jsou bolesti hlavy, tinitus, migréna, lehký zánět středního ucha,
rýma akutní i chronická, při zánětech mandlí, při nedostatečném prokrvení uší, při
psychických poruchách, stresu a dalších.
Ušní svíce stimuluje akupunkturní body
umístěné hluboko v uchu, které jsou těžko dostupné, aktivují se s nimi meridiány
a reflexní zóny uší, používají se při relaxaci
nebo jako část muzikoterapie.
Než přejdeme k aplikaci tělové svíce,
měli bychom vypít alespoň 2 dcl čisté
vody, aby nečistoty z organismu mohly být
odplaveny. V případě aplikace ušní svíce

musíme vždy vypálit obě uši následně po
sobě, abychom nezpůsobili nerovnost tlaku v hlavě. Dopředu si připravíme mističku
s vodou, kam během aplikace odkládáme
odhořelé části svíce a na konci aplikace
tam uhasíme i zbytek svíce ve velikosti asi
5 cm. Potom pinzetu, kterou odebíráme
odhořelé části, a oheň, kterým svíci zapálíme. Při každé aplikaci použijeme pod
svíci papírový ubrousek nebo gázu. Je zde
riziko nepříjemného spálení kůže a proto
nikdy nezapomínejte ubrousek jako ochranu použít. Svíci držte jemně, nemačkejte
ji a dbejte, aby byla ve svislé poloze. Vždy
dodržujte bezpečnostní pravidla pro práci
s otevřeným ohněm.
Již od počátku aplikace můžeme sledovat, co nám svíce ukazuje. Pokud plamen
svíce je jasný, zářivý, je vše v pořádku. Zdáli se nám, že je tmavý, oranžový až hnědý,
je zřejmé, že organismus má nedostatek
vody. Pokud přijímáme málo tekutin, nedokáže organismus vyplavovat v potřebném množství škodlivé látky a ty nám pak
zůstávají v těle a způsobují různé problémy.
Svíce hoří zhruba 10–15 minut. Pokud je
organismus v pořádku, ve zbytku po shoření zůstane bílý prášek. Najdeme-li malé
hnědé karamelky, je organismus zanesen.
Můžeme také najít větší až velkou karamelku, což ukazuje na silně znečištěný organismus. Zbytek svíce vždy zlikvidujeme,
nejlépe spálením, abychom zničili veškeré
negativní energie, které absorbovala. Zbytečně se vyhořelé svíce nedotýkáme.

Pozor si musíme také dát na to, kdy svíce
nepoužíváme, a to: na otevřené rány, přímo na oko, srdce, sliznice, v těhotenství,
u osob s kardiostimulátorem, na temeno
hlavy a při alergii na některou z látek vyskytující se v tělové svíci.
Pokud si nebudete s čímkoli jisti, požádejte o konzultaci svého terapeuta.
Gabriela Hiklová,
jednatelka ČAPIS, z.s,
přednášející odborník v oblasti Apiterapie
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Apiterapie

Tělové a ušní svíce

Zadáno nejen pro včelaříky

Lednové hrátky

Osmisměrka s tajenkou

Máme tu první číslo časopisu v novém roce 2017. Členové
včelařského kroužku ve Mšeně vám všem přejí všechno nejlepší
a hodně zdraví do nového roku. Vaše náměty a připomínky uvítám na
mailové adrese jan.podpera@gmail.com

Křížovka
1. Sladká šťáva, kterou vylučují například mšice. Tato šťáva
je vyhledávanou pochoutkou pro mravence i včely.
2. Rostlina, která se pěstuje jako pícnina. Její květy lákají
včely i čmeláky. Lidé často hledají „čtyřlístky“, které se
mezi těmito rostlinami nacházejí.
3. Náš národní strom.
4. „Rohožka“ určená k odebírání rouskového pylu.
5. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem.
6. Obydlí včel.
7. Činnost, při které se staráme o zvířata.
8. Jedna včela ve včelstvu, která se dožívá nejvyššího věku.
9. V lednu a únoru se ze včelstva odebírá ______ ke kontrole
jejich zdravotního stavu.
10. Jméno motýlka, jehož larvy ničí plásty.
11. Vývojové stádium včely medonosné mezi vajíčkem
a kuklou.
8.

2.

5.
8.

1.

10.
4.
3.
6.

9.
7.

Přesmyčky a zeměpis
V následujících přesmyčkách hledejte zeměpisná místa (obce,
kopce atd.), které mají ve svém názvu něco „včelařského“.
Pokuste se pak na mapě České republiky tato místa najít.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DYNMOSEO
MKNÍED
EDVÝMO JEÚDZ
DMOVÁE
OCEVÚLI
VÁKČLOVE
VELNČÁ
RYVČAEL
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Po vyškrtání výrazů vám vyjde tajenka – tři pranostiky na měsíc
leden.
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V závorkách je uveden počet písmen výrazů, někdy jsou uvedené
i některá písmena z hledaného slova. Dva druhy písmen jsou
v tajence „navíc“, tj. nečtou se.
Poznámka k řešení: Škrtněte první slovo „med“ v řádku. Slovo
„len“ škrtněte pouze v „šikmém“ směru.
1. Stromořadí s ovocnými stromy. ( _ _ _ )
2. Vodní rostlina, kvetoucí krásnými velkými květy.
(L_____)
3. Nářadí, které se dá využít místo rozpěráku k olepování
nástavků. ( D _ _ _ _ )
4. Sladká šťáva, kterou včely sbírají v květech. ( _ _ _ _ _ _ )
5. Jeden z produktů včel, který včely využívají k dezinfekci.
(________)
6. Včela nosí na nožičkách pylové _ _ _ _ _ _ .
7. Vosková deska s šestiúhelníkovým reliéfem.
(_________)
8. K léčení proti varroáze se také využívá _ _ _ _ _ _ _ _ mravenčí.
9. Vysoká, žlutě kvetoucí, polní rostlina. Z jejích semen se
dělá například olej. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
10. Rostlina, kterou používat krteček k výrobě svých kalhot.
(___)
11. Zařízení, které se používá k oddělování nečistot z medu.
(C_____)
12. Relativně velký savec, který rád jí med a přitom ničí celé
úly. ( _ _ _ _ _ _ )
13. Ke svému zrání potřebují plody svit _ _ _ _ _ _
14. Bylinka z čeledi hluchavkovitých.
(M_____D_____)
15. Modře kvetoucí rostlina, roste na loukách. Je oblíbená
u včel. ( K _ _ _ _ T )
16. Modře kvetoucí léčivá rostlina. Bývala plevelem v obilí.
(CH___)
17. Alkoholický nápoj, který je vyroben z medu.
(________)
18. Hmyz, který útočí na včely a může zdecimovat celé včelstvo. Hnízdo si tvoří z papíroviny. ( _ _ _ _ )
19. První měsíc v roce. ( _ _ _ _ _ )
20. Sladký produkt včel. ( _ _ _ )
21. Sladký produkt mšic. ( _ _ _ _ _ _ _ _ )
22. Nebezpečné bakteriální onemocnění včel. ( _ _ _ )
23. Latinský název roztoče kleštíka včelího. ( _ _ R _ _ _ )
24. Část včelího těla, která nasává nektar do dutiny ústní.
(____K)
25. Zařízení na odběr pylu včelám. ( _ _ _ _ C H _ _ )

Pokuste se vyřešit následující matematické úlohy. K výsledkům pak přiřaďte písmena podle klíče a přečtěte si tajenku.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

1 + 2 −1 + 3 − 2 + 4 − 3 +5 − 4 +6 − 5 =
6×2+5×4=
6 × (5 +7) − 3 × (15 − 13) =
Popletená říkanka: „Měla babka
26 jablek a dědoušek 10. Dej mně
babko, nevím kolik jablek, budeme
mít stejně.“ Kolik jablek měla babka
dědkovi dát?
Včela vyletěla z úlu rychlostí 2 km/h.
Jak velkou vzdálenost urazila za
15 minut letu?
Včelař Sláma prodával svůj med ze
dvora. Jeho cena byla 160 Kč za sklenici. Kolik peněz utržil, jestliže pan
Sláma prodal 5 sklenic?
3×3−3×6+3×7=
√4+√9=

XXI
16

Á
800
Ú
0,25
I
32

Klíč k matematickým hrátkám
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16
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Slovní řetěz
Ve slovech vždy změňte jedno písmeno
tak, aby vzniklo jiné slovo. Na konci řetězu musí vzniknout slovo se včelařskou
tematikou. Kdo vymyslí nejdelší takový
řetěz, vyhraje.
Příklady:
lev – let – led – med
most – kost – kosa – vosa
Slova k aktivitě:
• sál
• koza
• mošt
• ves

Vybraná řešení
z minulého čísla
Doplňovačka
Tajenkou z předchozího čísla je věta
„Trhají se barborky.“
Kvízové otázky
Správné odpovědi na kvízové otázky
jsou 1–e, 2–a, 3–d, 4–b, 5–b, 6–b,
7–d
Autor stránky: Mgr. Jan Podpěra,
vedoucí kroužku mladých včelařů ve Mšeně (u Mělníka)

Přípravy na IMYB 2017
v Anglii jsou v plném proudu!
Vedle pracovních povinností si Ian a Ruth Homerovi
nenechali ujít procházku večerní Prahou

Rok 2017 je tu a spolu s ním se mílovými kroky blíží i další ročník
Mezinárodního setkání mladých včelařů – IMYB. Není proto divu,
že angličtí organizátoři společně se spolkem ICYB – International
Centre for Young Beekeepers již usilovně pracují na jeho přípravě.
V pořadí již osmý ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů
se bude konat ve dnech 6.–9. 7. 2017 v anglickém městečku
Marlborough.
Na základě pozvání spolku ICYB navštívili koncem listopadu Prahu organizátoři
IMYB 2017 v Anglii manželé Ian a Ruth Homer. Po dobu pěti dní probíhala důkladná
konzultace a výměna zkušeností tak, aby se zajistil zdárný průběh dalšího ročníku
tohoto setkání.
Angličtí organizátoři vybrali pro konání IMYB 2017 Marlborough, malebné městečko s bohatou historií, které má přibližně 8 000 obyvatel a nachází se 120 km západně od Londýna. Soutěž pak proběhne v uzavřeném areálu tamější školy Marlborough College, ve kterém se nachází řada místností pro konání akcí a výuky, jídelna,
krytý plavecký bazén a další sportovní zázemí, ale i moderní ubytovna
(viz http://www.marlboroughcollege.org/).
Samotná soutěž bude mít dvě roviny – soutěž jednotlivců a soutěž mezinárodních
týmů. Na základě kladných zkušeností z posledního ročníku IMYB a velmi pozitivní
odezvy soutěžících dětí se organizátoři rozhodli, že zachovají model mezinárodních
týmů, tedy smíšených týmů složených ze soutěžících z různých zemí. Převážná
většina dětí, která se účastnila setkání v roce 2016 v Praze, preferovala smíšené
mezinárodní týmy nad týmy národními. Hlavním přínosem mezinárodních týmů je
učení se týmové spolupráci s dětmi z jiných zemí, překonání jazykové bariéry a v neposlední řadě místo rivality a soupeření vznikají mezi zeměmi mezinárodní přátelství
a spolupráce.
Setkání IMYB 2017 se zúčastní týmy z 25 zemí. Oproti předcházejícím ročníkům
se předpokládá, že tohoto setkání se budou účastnit týmy nejen z Evropy a Asie, ale
i z ostatních kontinentů. Poprvé v historii se setkání IMYB bude konat mimo střední
Evropu a očekává se, že to bude doposud největší akce podobného typu v historii.
Doufáme, že se tohoto setkání zúčastní tým i z České republiky. Veškeré informace
o Mezinárodním setkání mladých včelařů IMYB najdete na webových stránkách
www.icyb.cz.
RNDr. Jiří Píza,
koordinátor IMYB,
piza@apislab.cz
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Hrátky s matematikou
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Včelaři v Dolní Lomné
oslavili 85. výročí založení organizace
Dne 24. 11. 2016 se konala každoroční výroční schůze členů a funkcionářů
ČSV, z.s., ZO Dolní Lomná, která od svého
vzniku sdružuje nejen včelaře z obce Dolní
Lomná, ale i z Horní Lomné. V současné
době je nás celkem 40 a obhospodařujeme
dohromady 482 včelstev. Letošní schůze
však byla výjimečná nejen tím, že oproti
zvyklostem probíhala v obci Horní Lomná,
ale především se konala také při příležitosti 85. výročí založení naší organizace.
Ta v průběhu let sice nepatrně měnila svůj
název, nicméně podstata našeho působení
zůstává stejná. Každý z nás se snaží svým
dílem přispět ke zdraví, síle a prosperitě

nejen svých včelstev, ale také prospěchu
přírody kolem nás všech.
Při příležitosti významného jubilea založení ZO jsme byli velice potěšeni, že naše
pozvání přijali starostka Dolní Lomné
Renata Pavlinová a starosta Horní Lomné Tomáš Gruszka. Díky jejich dosavadní
přízni a příslibu finanční podpory také do
dalších let, které si velmi vážíme a bez níž
se neobejdeme, se naše organizace bude
nepochybně i nadále rozrůstat počtem
včelařů i včelstev.
Závěrem bych za nás včelaře rád poděkoval všem, kdo nás podporují a sympatizují
s námi a popřál jim do nového roku 2017

hodně pohody a štěstí, mnoho úspěchů
v osobním, rodinném i pracovním životě
a zejména pevné zdraví.
Bc. Miroslav Poništ,
jednatel ZO Dolní Lomná

Fojtské Vánoce
ZO Českého svazu včelařů Frýdek-Místek
spolu s Klubem přátel Fojtství Chlebovice organizovala v sobotu 10. prosince již
pravidelnou akci tentokrát pod názvem
Fojtské Vánoce. Včelařský naučný areál nabídl návštěvníkům rukodělné dílničky, na
kterých si mohli malí i velcí vyrobit různé
vánoční dekorace a ozdoby. Děti z místního
včelařského kroužku upekly perníčky, které
mohli dětští návštěvníci na akci nazdobit,
pomáhaly při výrobě svíček a ukazovaly vý-

Včelařský ples
ZO ČSV, z.s., Kynšperk nad Ohří pořádá
28. ledna 2017 již 34. včelařský
reprezentační ples. Uskuteční se
v Pivovaru v Kynšperku nad Ohří od
20.00–3.00 hod. K tanci a poslechu
bude hrát krojovaná dechovka Horalka
Domažlice.Bude připravena dámská
volenka o perníková srdíčka.
Jiří Štamberg, předseda ZO ČSV, z.s.,
Kynšperk nad Ohří
Více informací na: 737 854 539,
stamberg.vcelar@ seznam.cz.

Včelařská konference v Plzni
Akce se koná pod názvem:
VČELÍ VOSK – nedoceněný včelí produkt,
aneb František Vogl 2017
Kdy: sobota 21. ledna 2017
Kde: Plzeň, Hotel Slovan
(vstup z Americké 17)
Program: Přednášky a příspěvky na
aktuální témata týkající se nejenom
vosku.
Více informací najdete na
vogl2017.webnode.cz,
nebo na tel.: 728 437 977
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Výzva všem včelařům!
Organizátoři odborné konference
František Vogl 2017 se obrací na všechny
včelaře a širokou včelařskou veřejnost,
aby oprášili své staré nepoužívané lisy na
voskové mezistěny a přivezli je v sobotu
21. ledna 2017 na doprovodnou výstavu
do Plzně. Každý, kdo přiveze pěkný starý
neobvyklý lis, se může těšit na drobný
dárek v podobě láhve piva. Nejstarší
a nejzajímavější lis pořadatelé ocení
knihou Včelařství I (Zootechnika včelařství
a nemoci včel)..

Originální Voglův lis je uložený v Národním
zemědělském muzeu v Kačině

Lis vyrobený stolařem Johannesem

Mehringem který
zhotovil umělou mezistěnu z včelího vosku
upevněnou do dřevěného rámku. V roce 1858
svůj vynález poprvé
představil veřejnosti.
Foto originálu ze sbírek
Erkenbert-Musea ve
falckém Frankenthalu.

Více informací: vogl2017.webnode.cz
Kontakt: tel.: 728 437 977

robu dekorací z včelího vosku. Prohlídka
včelařského muzea, medové občerstvení
a ochutnávka medovin a medů ve Včelím
obchůdku byly příjemným zpestřením
celého odpoledne. Akce se uskutečnila za
podpory Statutárního města Frýdku-Místku a Moravskoslezského kraje. Cílem této
akce je společné trávení adventního času
a to se organizátorům opět vydařilo.
Marie Knödlová

Kalendář akcí
LEDEN 2017
Včelařská výstava Api-expo u Grazu
Již tradičně se v sobotu a v neděli
25. a 26. února koná včelařský odborný
den pořádaný rakouskými profesionálními
včelaři. Představí se tam všichni významní
evropští výrobci a prodejci včelařských
pomůcek a zařízení. Vzhledem ke zvyšujícímu zájmu vystavovatelů a návštěvníků
je tato výstava přesunuta do kapacitně
většího areálu k letišti za Graz, kde je
k dispozici i větší parkovací plocha. Přesná adresa je: Schwarzl-freizeit-zentrum,
Thalerhofstraße 85, Premstätten. Cena
vstupenky na výstavu a přednášky je
15 eur na osobu a den. V roce 2016 zavítalo na výstavu na 2800 návštěvníků, kteří
si mohli prohlédnout výrobky 55 vystavujících firem. Výstava v Grazu je již tradičně
cílem i českých včelařů. Od harničního
přechodu Mikulov je to po rakouské dálnici směr Vídeň a Graz tři hodiny jízdy.

Vít Marada,
ZO Hovorany

Na jaře 2016 jsem se v časopise Včelařství
dočetl, že kraje poskytnou včelařům dotace ve výši 1 000 Kč na výměnu jednoho
starého včelího úlu. To mne zaujalo a podal jsem žádost na výměnu 5 úlů, tedy na
5 000 Kč. Řekl jsem si, zkus to, ještě nikdy
si o nic podobného nežádal, a tak si za
dotaci alespoň nakoupíš materiál. Dřevoobráběcí stroje máš, syn má pilu, nakoupíš materiál a budou nové úly. Mám letité
zkušenosti s tím, že když jsem si vyráběl
úly, tak jsem musel koupit dřevo, zajistit
jeho vysušení, koupit plechové víko, plastová očka na nástavky, drátěnou síťovinu,
spojovací materiál, plastovou desku na
podložku a ochranné nátěrové materiály. Což představuje náklady přibližně za
1 000 Kč. Jen si vyčlenit čas a začít. Podal

jsem žádost v základní organizaci, dotace
byla potvrzena a předána okresní organizaci. Pak jsem připravil 5 starých úlů, neboť jsem chápal, že je nutné je zlikvidovat
a čekal na písemné potvrzení dotace. Co se
nestalo? Na podzim mi zavolal pracovník
okresní organizace, že přijedou zlikvidovat
úly a že musím k tomu, abych dotaci dostal,
doložit doklady o nákupu nových úlů. Je asi
mojí chybou, že jsem nepochopil, že dotace
není určena lidem, kteří něco umí. Dotace
je podmíněna nikoli nákupem materiálu na
výrobu úlu, ale nákupem nového hotového
úlu! A pak už je jenom otázkou, kdo úly vyrábí a zda náhodou nemá na základě dotací
zajištěn odbyt…
Jako bývalý kontrolor nesnáším výrobky,
které se dostanou na trh, mají roztodivnou
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Dotace kraje na podporu včelařů

kvalitu a neodpovídají účelu, pro který byly
vyrobeny, a nikomu to nevadí. Po této zkušenosti již nikdy o dotaci nepožádám.
Jan Loriš
janloris@seznam.cz

Včelaři pod Hostýnem oslavili stovku

O Vánocích 2016 tomu bylo přesně
100 let, co se v hostinci Antonie
Kovalské v tehdejší Bažantní,
dnešní Sušilově ulici č. p. 182, sešlo
12 nadšenců, z nichž někteří ještě
zastupovali 7 dalších a nepřítomných, aby založili Včelařský spolek
pro Bystřici pod Hostýnem a okolí.
Stalo se tak 26. prosince 1916, v době světové války, v časech ne příliš nakloněných
spolkové činnosti. Iniciátorem byl tovární
úředník firmy Thonet pan František Greinecker, první jednatel a pokladník, první předseda spolku pan Karel Zámrský,
povoláním holič, a první místopředseda
Josef Hořecký, tovární dělník. Zakladatelé si stanovili nemalé cíle nového spolku:
zvelebovat a rozšiřovat chov včel, vzdělávat
sebe i další členy, vytvářet podmínky pro
včelí pastvu, založit spolkovou knihovnu
a kroniku, herbář místních rostlin, sbírku
názorných pomůcek všeho druhu, vést statistické přehledy o včelách i přírodě, zařídit
pojištění. Řada cílů je aktuální i dnes, jiné
jsou nahrazeny a dokonce na vyšší úrovni,
než si zakladatelé představovali.
Za století existence spolku včelaři museli čelit nepřízni počasí a výkyvům snůšek

medu, nemocem včel, bojovat o příděly
nezdaněného cukru, naučili se kočovat
neboli vyjíždět se včelami k lánům řepky,
slunečnice, jetelovin a do lesů za snůškou,
vyrovnali se s organizačními změnami vyvolanými společenskými poměry, povinnými dodávkami medu, poklesem cen medu
a rostoucími cenami včelařských potřeb.
Jezdili na zájezdy za poznáním k jiným včelařům, jindy jiní přijížděli k nám, pořádaly
se přednášky, kurzy a výstavy.
Spolkový život se přitom nezastavil.
Záleželo na vedení spolku, jakou činnost
vyvíjel, jak zajišťoval potřeby svých členů,
jak prosazoval jejich oprávněné nároky,
jak vystupoval navenek a propagoval včelařství jako činnost nezbytnou především
pro opylování kulturních plodin. Kromě
zakladatelů je třeba připomenout další výrazné osobnosti bystřického spolku: Luďka
Schmieda, po celé Moravě známého průkopníka chovu včelích matek a pořadatele
množství kurzů, Jakuba a Květoslava Bá-

bíkovi, otce a syna, dlouholeté jednatele a
duše spolku, Ferdinanda Černocha, Čeňka Janečku, Václava Holce, pokračovatele
Luďka Schmieda v chovu matek a obětavé
funkcionáře, Ladislava Doležela, učitele
a ředitele semenářského družstva NIVA,

bývalé předsedy Rudolfa Šimona a Augustina Škabrahu, abych jmenoval alespoň
ty nejvýraznější představitele z minulosti.
Kulaté jubileum si místní včelaři připomněli ve dnech 3.–13. listopadu. Vše začalo odhalením kamene s pamětní deskou
u Včelařské lísky (turecké), pokračovalo
včelařskou výstavou o historii a současnosti a slavnostní členskou schůzí. Na
ní byla přítomna předsedkyně ČSV Mgr.
Jarmila Machová a 1. místopředseda Miroslav Poništ, starosta města Bystřice p. H.
i starostové obcí patřících do ZO, také zástupci okolních ZO ČSV. Řada našich členů
při té příležitosti dostala za svou práci pro
spolek ocenění od čestných uznání až po
zasloužilého včelařského pracovníka, toto
vyznamenání obdržel př. Miloslav Mikala.
Součástí oslav byly přednášky pro veřejnost, přednášeli Stanislav Doležel a MUDr.
Jana Hajdušková, a tradiční Medový den se
soutěží o nejchutnější med a se zdobením
perníků.
Věřím a doufám, že včelaři na Bystřicku
budou i dalších 100 a více let, že příroda
bude i nadále štědrá a příznivá včelám, že
bude dostatek medu, pylu, vosku a propolisu nejen pro obyvatele našeho krásného
kraje.
Mgr. Karel Zahradník,
předseda ZO ČSV Bystřice p. H.
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V lednu 2017 slaví…
99 let
Tichý František · ZO Karviná
96 let
Hercíková Marie · ZO Střítež nad Lud.
Kaláb Bohuslav · ZO Uherčice
Randus Alois · ZO Ústí nad Labem
95 let
Dener Antonín · ZO Uherčice
Paterová Marie · ZO Příbor
Svoboda Jan · ZO Vysoká u Mělníka
94 let
Bárta Bohuslav · ZO Počátky
Mazel František · ZO Strážek
Přívětivý Karel · ZO Uherčice
93 let
Kořínek František · ZO Dačice
Vacík Ladislav · ZO Otěšice
92 let
Hejl Karel · ZO Lanškroun
Křen Jaroslav · ZO Kácov
Zmrzlý Jaroslav · ZO Štěpánov
91 let
Korba Ivan · ZO Slezská Ostrava
Pokorný Miroslav · ZO Trutnov
Šulc Vladimír · ZO Trutnov
Voltr František · ZO Hradec Králové
90 let
Bulva Drahoslav · ZO Bran. n. L.-St. B.
Halamka Karel · ZO Svitavy
Homola Ladislav · ZO Velké Meziříčí
Kudláč František · ZO Velké Meziříčí
Misarová Dana · ZO Příbram
Picková Věra · ZO Mirošov
Plundra Bohumil · ZO Struhařov
Svoboda Josef · ZO Zásmuky
Žák Václav · ZO Písek
Žďárský Josef · ZO Ronov nad Doub.
85 let
Čajánek Josef · ZO Rychaltice
Darius Josef · ZO Česká Kamenice
Dušek Miroslav · ZO Telč
Gála Milan · ZO Dolní Bousov
Horáček Josef · ZO Jičín
Irgl Alexander · ZO Kraslice
Juráček Bohuslav · ZO Lanžhot
Kanalaš Vojtěch · ZO Dobrá
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Kavan Karel · ZO Olbramkostel
Klepáček Ferdinand · ZO Hronov
Klouda Karel · ZO Dobříš
Mach Josef · ZO Moravský Krumlov
Nevrkla Karel · ZO Police u Jemnice
Paděra Antonín · ZO Žďárná
Pláteník Josef · ZO Kladno
Procházka Miroslav · ZO Pačlavice
Rukavička Antonín · ZO Česká K.
Sláma Vladimír · ZO Milevsko
Stanický Josef · ZO Bystřice pod Host.
Stejskalová Ludmila · ZO Lysice
Stýblo Josef · ZO Světlá nad Sázavou
Vojtíšek Jiří · ZO Rokytnice v O. H.
Vrbka Karel · ZO Moravské Budějovice
Zykmund Antonín · ZO České Bud.
80 let
Augustin Milan · ZO Havlíčkův Brod
Bardon Lumír · ZO Tovačov
Běláč Čestmír · ZO Město Touškov
Bína František · ZO Telč
Bláha Václav · ZO Skašov
Brzák Jaroslav · ZO Nymburk
Cermanová Květuše · ZO Studenec
Černý Josef · ZO Kobeřice
Dubec František · ZO Fulnek
Dufek Jaroslav · ZO Jaroměř. nad Rok.
Faltus Jaroslav · ZO Jablonné nad Or.
Fišer Jaroslav · ZO Radnice
Fišer František · ZO Horní Sloupnice
Galčík Jozef · ZO Hanušovice
Grebeníček Antonín · ZO Traplice
Grospič Miroslav · ZO Chrastava
Hajžman Tomáš · ZO Přeštice
Heczko Josef · ZO Smilovice
Hladinok Juraj · ZO Frenštát pod Rad.
Hrabánek Jaroslav · ZO Žandov
Hradil Karel · ZO Beroun
Hrčka Emil · ZO Broumov
Hruška Josef · ZO Borek
Husárik Miroslav · ZO Ptení
Chalupný Vladimír · ZO Jaroměř
Illichman Karel · ZO Valašské Meziříčí
Jandík Artur · ZO Vroutek
Jastrzembski Oto · ZO Karviná
Juřík František · ZO Zlín-Malenovice
Kapitán Josef · ZO Mnichovo Hradiště
Kobza František · ZO Libina
Kouba Lubomír · ZO Česká Lípa
Kovář Jaroslav · ZO Solnice
Kowolowski Antonín · ZO Mosty u Jab.
Kozáček Josef · ZO Jimramov
Křišťanová Jiřina · ZO Chotěboř
Křiváček Ladislav · ZO Mlečice
Kubička Josef · ZO Prachatice
Lipš Václav · ZO Roudnice nad Labem
Malina Josef · ZO Ledeč nad Sázavou
Medvec František · ZO Rokycany
Micso Zdeněk · ZO Hluboká nad Vl.
Minařík Antonín · ZO Žacléř

Müller Josef · ZO Cheb
Mužíková Helena · ZO Loučovice
Nováček Karel · ZO Uherčice
Nováček Bohumil · ZO Třebíč
Panoch Jan · ZO Týn nad Vltavou
Pára Josef · ZO Nymburk
Potsch František · ZO Chrastava
Pravda Václav · ZO Mšec
Riedl Gerhard · ZO Bochov
RODINOVÁ Milada · ZO Dvůr Král.n. L.
Rollinek Milan · ZO Valtice
Schneider Waldefried · ZO Měst. Trn.
Srba Vlastimil · ZO Veltrusy
Střeska Jaromír · ZO Loket
Šádek Vladimír · ZO Nová Paka
Šindelář Břetislav · ZO Horšovský Týn
Špaček Ladislav · ZO Jaroměř
Šulc František · ZO České Meziříčí
Tolknerová Jarmila · ZO Počátky
Unger Jaroslav · ZO Rokytnice v O. H.
Valouch Vladimír · ZO Letovice
Vrtiška František · ZO Bystřice
Výmola František · ZO Lomnice n. Pop.
Zárubová Marie · ZO Cheb
Zub Karel · ZO Švihov
75 let
Bednář Jaroslav · ZO Pelhřimov
Blabla Josef · ZO Morávka
Brabec Jaroslav · ZO Jindřichův Hr.
Čácha Ladislav · ZO Sušice
Čížek Zdeněk · ZO Knínice u Boskovic
Diatka Jiří · ZO Přerov I
Dobrotka Josef · ZO Slavičín
Dohnal Zdeněk · ZO Hustopeče n. Beč.
Duda Pavel · ZO Křemže
Důchodní František · ZO Strakonice
Formánková Hana · ZO Trhové Sviny
Fučíková Jana · ZO Jihlava
Hanzal Václav · ZO Větřní
Havlík František · ZO Jankov
Holeček Miloslav · ZO Hořice
Hraba Karel · ZO Nepomuk
Hrdý Jiří · ZO Knínice u Boskovic
Hubač Václav · ZO Rozsedly
Chramosta Jan · ZO Jindřichův Hradec
Chromý Bohumil · ZO Třebíč
Ivanco Jan · ZO Bruntál
Janeček Vlastimil · ZO Hod. n. Mohel.
Janouchová Danuše · ZO Doksy
Jelínek Josef · ZO Heřmanův Městec
Karásek Jan · ZO Cheznovice
Klimeš Zdeněk · ZO Rožnov pod Rad.
Kopecký Vladislav · ZO Fulnek
Kostřica Gotthard · ZO Kravaře
Kotyza Karel · ZO Nová Říše
Kozlík Karel · ZO Mirošov
Kubička Josef · ZO Strakonice
Kubička Stanislav · ZO Tachov
Kukačka Miloslav · ZO Prachatice
Kůs Josef · ZO Lhenice

Leška Vladimír · ZO Soběslav
Malčík Josef · ZO Horní Jasenka
Mandát Robert · ZO Moravské B.
Mareš Miroslav · ZO Roztoky u Prahy
Markovec Jan · ZO Šumavské Hoštice
Mařík Pavel · ZO Pištín
Matějka Miroslav · ZO Jičín
Měchura Jaroslav · ZO Zábřeh
Mrázová Olga · ZO Zlatá Koruna
Müller Josef · ZO Stříbrná Skalice
Němec František · ZO Letovice
Novotný Jiří · ZO Davle
Paroubek Václav · ZO Střelské Hoštice
Petr Miroslav · ZO Rožná
Pitra Jan · ZO Kamenný Újezd
Plášek František · ZO Provodov
Pokorný František · ZO Police u Jem.
Polášek Karel · ZO Zátor
Pšenička Václav · ZO Rakovník
Ptáčková Zdeňka · ZO Hořovice
Pukl Jaroslav · ZO Židlochovice
Rajman Karel · ZO Křivoklát
Rytíř František · ZO Tábor
Řeřicha Pavel · ZO Bavorov
Sehnal Stanislav · ZO Doub. n. Svit.
Slavíček Miroslav · ZO Česká Třebová
Slezák Vladimír · ZO Pozděchov
Sluka Petr · ZO Struhařov
Smažila Jaroslav · ZO Přerov II
Strnad Jiří · ZO Vodňany
Strych Václav · ZO Klatovy
Ševčík Zdeněk · ZO Zlín-Malenovice
Šilha Jaroslav · ZO Pištín
Šmíd Jan · ZO Zábřeh
ŠPELDA Jiří · ZO Olomouc
Štiková Marta · ZO Spálené Poříčí
Trpišovský Vladimír · ZO Trhový Štěp.
Tůma Antonín · ZO Vrchotovy Janovice
Urbánek Robert · ZO Doub. n. Svit.
Valach Vladislav · ZO Záchlumí
Valerián Petr · ZO Doksy
Vaniš Bohumil · ZO Blovice
Vašíček Antonín · ZO Hranice
Vejskal Jaroslav · ZO Němčice
VEPŘEK Oldřich · ZO Šumperk
Vitouš František · ZO Křižany
Voltr Václav · ZO Smiřice
Vrána Karel · ZO Vyškov
Vrtiš Josef · ZO Vlachovo Březí
Vysloužil Miloš · ZO Morkovice-Slížany
Walder Ivan · ZO Štramberk
Weber Josef · ZO Kdyně
Welser Rudolf · ZO Strmilov
Zemčík Jan · ZO Blatnice pod Sv. Anton.
70 let
Adolf Jaroslav · ZO Lužany u Jičína
Baborovský Josef · ZO Sokolov
Bakule Vlastimil · ZO Hořovice
Balouš Zdeněk · ZO Jílové u Prahy
Baloušek Jan · ZO Lomec

Lorenc František · ZO Sedlčany
Lukeš Josef · ZO Petrovice u Sušice
Mareš Vladimír · ZO Nýrsko
Maršík František · ZO Nové Město n. M.
Mašek Josef · ZO Stupno
Matoš Vladimír · ZO Litomyšl
Matoušková Božena · ZO Zdounky
Milička Josef · ZO Chotěšov
Mládek Josef · ZO Nová Paka
Mlátilík Josef · ZO Valtice
Pašek Josef · ZO Přeštice
Pavelka Karel · ZO Třebíč
Pavlík Jiří · ZO Třemošná
Plachký Jiří · ZO Opava
Poddaný Petr · ZO Bílina
Polách Josef · ZO Valašské Meziříčí
Poskočil Stanislav · ZO Pardubice
POSPÍŠIL František · ZO Budiš. n. Bud.
Pospíšil Jiří · ZO Karlovy Vary
Pritula Miroslav · ZO Benešov n. P.
Prkna Vlastimír · ZO Police u Jemnice
Provázek Karel · ZO Karlovy Vary
Prusek Milan · ZO Litultovice
Průžek Zdeněk · ZO Litomyšl
Psenner Gustav · ZO Petřvald
Rucki Jan · ZO Drnholec
Řeha Valter · ZO Šilheřovice
Řezníček Bohumil · ZO Dubí
Říha Jiří · ZO Volary
Římovský Jiří · ZO Příbram
Sedlák Květoslav · ZO Ivančice
Siřiště Václav · ZO Kryry
Sládek Vladimír · ZO Říčany
Slanař Vladimír · ZO Rakovník
Slaný Josef · ZO Třebíč
Slavík Miroslav · ZO Opava
Sojka Luděk · ZO Černošice
Soural Jan · ZO Bartošovice na Moravě
STEINER Miroslav · ZO Liberec
Straka Radovan · ZO Mníšek pod Brdy
STŘELÁKOVÁ Eva · ZO Olomouc
Suchánek Jiří · ZO Chleny
Šedivec Ladislav · ZO Lomnice n. Luž.
Šimáček Vratislav · ZO Borotín
Šimkovičová Anna · ZO Hradečno
Špergl Petr · ZO Rokycany
Štourač Josef · ZO Křtiny
Tejkalová Jana · ZO Žandov
Tejml Antonín · ZO Libouchec
Tichá Drahomíra · ZO Boskovice
Továrek Rostislav · ZO Senohraby
Trčka Jaroslav · ZO Zubří
Trpišovský František · ZO Trhový Štěp.
Tvrdý Miroslav · ZO Veřechov
Uhnavý Jaroslav · ZO Kostelec n. O.
Urban Václav · ZO Janovice
Vejnar Pavel · ZO Libštát
Velíšek Jaroslav · ZO Žinkovy
Venhauer František · ZO Chotěboř
Venuta Bedřich · ZO Dačice
Vraník Stanislav · ZO Kroměříž
Všianský Miroslav · ZO Lysice

Vychytil Jaroslav · ZO Kardašova Řečice
Zemánek Vlastimil · ZO Suchdol n. L.
Žalud Pavel · ZO Sedlec-Prčice
Ženíšek Otakar · ZO Praha 4
65 let
Aguilar Antonio · ZO Borovany
Anděl Vratislav · ZO Hradečno
BAĎURA Martin · ZO Olomouc
Bártl Vlastislav · ZO Brumov-Bylnice
Bartoň Jan · ZO Žlutice
Beneš Jan · ZO Moravský Krumlov
Beneš Josef · ZO Starý Svojanov
Brlica Jan · ZO Francova Lhota
Čada Jan · ZO Třeboň
Čermák Petr · ZO Postoloprty
Černý Josef · ZO Smiřice
Čížek Karel · ZO Nýřany
Doležal Josef · ZO Náměšť nad O.
Dymešová Jana · ZO Nechanice
Fiala Blahoslav · ZO Karlovy Vary
Filip Josef · ZO Napajedla
Fukala Karel · ZO Havířov
Fulín Jaromír · ZO Chotoviny
Hanák Vítězslav · ZO Tršice
Hanus František · ZO Jindřichův H.
Havliš Vladimír · ZO Kunštát
Hlaváč Vladislav · ZO Kraslice
Holeček Miroslav · ZO Ostrov
Holub Josef · ZO Heřmanův Městec
Hromas František · ZO Trhový Štěpánov
Hromek Pavel · ZO Ronov nad Doub.
Hůlka Bohumil · ZO Lhenice
Jakubík Vladislav · ZO Bukovec-Písek
Jančár Peter · ZO Polička
Jandera Boris · ZO Kašperské Hory
Jankovský Vladislav · ZO Sedlec-Prčice
Kabíček Jiří · ZO Chyšky
Kadeřábek Petr · ZO Nymburk
Kadidlo Pavel · ZO Vyškov
Kadlec Stanislav · ZO Mladošovice
Kajzr Jaroslav · ZO Rovensko pod Tros.
Kápl Jiří · ZO Olešnice
Klvač Pavel · ZO Drnovice
Kmoch Jiří · ZO Uhlířské Janovice
Komárek Josef · ZO Protivanov
Konečný Alexandr · ZO Rožnov p. Rad.
Konečný Horymír · ZO Šluknov
Kotlas Jiří · ZO Havlíčkův Brod
Kotrbáček Jan · ZO Petrovice
Kreslová Marie · ZO Kdyně
Krištof Pavel · ZO Ústí nad Labem
Krpata Kamil · ZO Turnov
Kršulová Hlínská Lenka · ZO Ústí n. L.
Krupička Michael · ZO Kralovice
Kubový Miroslav · ZO Bartošovice n. M.
Kudlej Lubomír · ZO Úpice
Kunc Milan · ZO Jankov
Kundrát Josef · ZO Kostelec nad Orlicí
Kupka Emanuel · ZO Konice
KUŽEL Jaroslav · ZO Poniklá
Kvasnička Jaromír · ZO Rohovládova B.

Lanc Luboš · ZO Veltrusy
Lenoch Josef · ZO Klobuky
Lot Miroslav · ZO Doksy
Manlík Karel · ZO Stráž nad Ohří
Marková Ivana · ZO Soběslav
Maršák Miroslav · ZO Pelhřimov
Martinásek František · ZO Šaratice
Matajs Jan · ZO Dyjákovice
Mičkal Luděk · ZO Studénka
Nikl Petr · ZO Olomučany
Novák Ladislav · ZO Světlá nad Sáz.
NOVÁK Bohumil · ZO Šumperk
Nováková Ludmila · ZO Smiřice
Pavlata Petr · ZO Držkov
Pavlík Bohumil · ZO Třebíč
Pelikán Karel · ZO Libiš
Petera Jiří · ZO Lázně Bělohrad
Petrik Jan · ZO Slezské Rudoltice
PEŽGA Jiří · ZO Český Těšín
Pfeifer Vítězslav · ZO Holice
POSEKANÝ Tomáš · ZO Brloh
Pospíšil Josef · ZO Hořice
Procházka Aleš · ZO Javorník
Raděj Václav · ZO Kdyně
Randa Jan · ZO Domažlice
Rejda Jiří · ZO Velká Kraš
Ressel Emil · ZO Dolní Řasnice
Rolinc Vladimír · ZO Drahotuše
Rudolf Josef · ZO Nový Hrozenkov
Řezáč Jiří · ZO Opařany
Sedlák Miroslav · ZO Drahotuše
Segeťa Bohumil · ZO Suchdol n. O.
Seidl Michal · ZO Vyškov
Seidl Antonín · ZO Radonice
Schubertová Marie · ZO Vlčnov
Simis Vadim · ZO Karlovy Vary
Sklenář Jiří · ZO Žebrák
Slavík Josef · ZO Krupka
Slepánek František · ZO Protivanov
Sobek Miroslav · ZO Blatnice p. Sv. A.
Soukop Vladimír · ZO Boleradice
Soukup Josef · ZO Jičín
Stýblo Václav · ZO Kralupy nad Vltavou
Šebor Josef · ZO Ronov nad Doubravou
Šilhavý Miroslav · ZO Předslav
Šípková Božena · ZO Bučí
Štědroň Jiří · ZO Horní Jelení
Šůstek Jiří · ZO Hřivínův Újezd
Švihorová Anna · ZO Jistebník
Touš Oldřich · ZO Němčice
Tučím Vilém · ZO Žlutice
Vala Jaromír · ZO Ústí nad Orlicí
Valášek Jiří · ZO Teplice nad Metují
Valečka Vladimír · ZO Pocinovice
Vaníček Vladislav · ZO Hradec Králové
Vejvodová Jana · ZO Český Krumlov
Veleba Antonín · ZO Jaroměřice n. R.
Veselý Jindřich · ZO Skočice
Vlček Vlastimil · ZO Miroslav
Jubilantům
upřímně blahopřejeme!
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Bednář Karel · ZO Přerov I
Bialas Antonín · ZO Vrbno pod Prad.
Bouček Ilja · ZO Postoloprty
Brachtl Miroslav · ZO Ruda nad Mor.
Breburdová Marie · ZO Čerčany
Brož Milan · ZO Dolní Bukovsko
Cejpek Josef · ZO Dešná
Čadek František · ZO Blatná
David Jan · ZO Dolní Bukovsko
Dědek Miloslav · ZO Dolní Bousov
Dlouhý František · ZO Hodonín
Doležal Václav · ZO Domašov nad Byst.
Dorazilová Vlasta · ZO Tachov
Douda Jaroslav · ZO Kutná Hora
Dušek Jaroslav · ZO Třebechovice p. O.
Dziadek Gustav · ZO Hnojník
Ehrenberger František · ZO Opatovec
Florian Karel · ZO Telč
Fojtů Pavel · ZO Dobruška
Foks Jan · ZO Jablunkov
Hacker Libor · ZO Stříbro
Hanč Zdeněk · ZO Vrchlabí
Herold Rudolf · ZO Klimkovice
Hlaváček Josef · ZO Byšice
Hlína Josef · ZO Kasejovice
Hornerová Marta · ZO Postoloprty
Hořejší Jan · ZO Opařany
Hrádek Miroslav · ZO Stráž nad Než.
Husák Rostislav · ZO Litovel
Hutera Květoslav · ZO Horní Benešov
Chott Petr · ZO Úvaly
Choulík Jan · ZO Lažiště
Jarolím Břetislav · ZO Plánice
Jeřábek Zdeněk · ZO Chotěboř
Jindřich Jiří · ZO Velké Popovice
Jura Jan · ZO Velké Meziříčí
Jurášek Pavel · ZO Litultovice
Kabuďa Václav · ZO Mniší
KADĚRA Oldřich · ZO Dvůr Králové n. L.
Kadlec Vladimír · ZO Rožná
Kakos Milan · ZO Vlašim
Kalaš Stanislav · ZO Rakovník
Kapusta Alois · ZO Slušovice
Karlický Michal · ZO Těrlicko
Kloková Marlis · ZO Šilheřovice
Kolísková Emilie · ZO Uherský Brod
Kopáček Zdeněk · ZO Pačejov
Kopejtko Vladimír · ZO Křivoklát
Košek Vladimír · ZO Studenec
Kovařík Radovan · ZO Konice
Kratochvíl Jan · ZO Polná
Kratochvíl Jan · ZO Světlá nad Sázavou
Kratochvíl Jiří · ZO Oráčov
Kremláčková Jaroslava · ZO Zbečno
Kreysa Jan · ZO Merklín
Krpelan Josef · ZO Zlín
Kuba Jaroslav · ZO Libina
Kulhánková Milada · ZO Česká Lípa
Kuška František · ZO Horažďovice
Kvasničková Jaroslava · ZO Štramberk
LANGMAJER Miloslav · ZO Liberec
Link Jan · ZO Nová Paka

vzpomínáme

Odešli z našich řad

Bělák Vlastimil (86) · ZO Nedvědice

Morávek Miroslav (88) · ZO Plzeň střed

Brecher Eduard (63) · ZO Karviná

Nepraš Karel (59) · ZO Pohořelice

Břeň Josef (88) · ZO Doksy

Nieslanik Stanislav (58) · ZO Jablunkov

Hudeček Jindřich (75) · ZO Karviná

Sváček Lubomír (62) · ZO Hodslavice

Hynek st. Zbyněk (78) · ZO Přepychy

Szczotka Stanislav (65) · ZO Třinec

Jelínek František (100) · ZO Vémyslice

Šlechta Eugen (86) · ZO Praha 5

Klečacký Jan (84) · ZO Dírná

Tauš Josef (93) · ZO Cheb

Kořínek Lubomír (78) · ZO Heřmanův Městec

Vaněk Miroslav (55) · ZO Rozsedly

Krupka Josef (69) · ZO Jablonec n. N.

Vrchlavský Václav (76) · ZO Plzeň střed

Kyselý Jiří (79) · ZO Vranová Lhota

Zavřel Josef (81) · ZO Tišnov

Matička Bohuslav (84) · ZO Přelouč

Čest jejich památce!

Odešli Eduard Brecher
a Jindřich Hudeček

Zemřel přítel Ing. Jan Hruda

V průběhu roku z našich řad odešli dlouholetí
členové – přátelé Eduard Brecher ve věku 63 let
a Jindřich Hudeček v 75 letech. Oby byli členy, kteří aktivně podporovali dění v naší základní organizaci. Byli vždy ochotni podělit se o své včelařské
zkušenosti a přispět užitečnou radou začínajícím
včelařům.
Přítel Jindřich Hudeček pracoval dlouhá léta jako
úsekový důvěrník a za tuto obětavou práci byl
oceněn odznakem „Vzorný včelař“.
Při ohlédnutí se za rokem 2016 nemůžeme nepřipomenout jejich odchod. Budou nám chybět.
Čest jejich památce!
Výbor ZO ČSV Karviná
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S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že koncem listopadu 2016 zemřel
přítel, včelař Ing. Jan Hruda ve věku
nedožitých 90 let. Narodil se v Bratislavě 1.1. 1927, ale celý svůj život prožil
na Hané v Olomouci. Po vystudování
vysoké školy pracoval jako projektant
technických zařízení staveb. Již v mládí
si pořídil první včelstvo a včelařství se
pak stalo jeho celoživotním koníčkem.
V letech 1990 až 2000 vykonával
funkci předsedy Základní organizace
v Olomouci, která měla v té době přes 400 členů. Před dvěma lety z důvodu nemoci chov včel ukončil a stal se pak čestným členem našeho
spolku. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Pavel Matlas, předseda ZO ČSV Olomouc

Včelařské kroužky
v České republice – I.

Počet kroužků

Počet dětí

12

109

Otevíráme novou rubriku! Od tohoto čísla bude v každém dílu časopisu Včelařství vycházet článek o včelařských
kroužcích v dané oblasti České republiky. Včelařské kroužky zastupují totiž nejvýznamnější roli v práci se včelařskou mládeží a určitě si zaslouží pozornost. První díl věnujeme Hradecké oblasti.

Ukázka činnosti některých včelařských kroužků, v této oblasti.
Včeličky z Jedničky
(http://vcelicky-zjednicky.webnode.cz)
Kroužek Včeličky z Jedničky funguje pod DDM Jednička
ve Dvoře Králové nad Labem. Včeličky z Jedničky pořádají
různé besedy o včelařství ve školách i školkách a propagují včelařství na akcích pro děti i dospělé. V minulém roce
v rámci projektu Swarming prezentovala činnost včelařských kroužků v České republice zástupcům sedmi zemí.
V červnu 2016 kroužek pořádal Přátelské setkání včelařských kroužků Královéhradeckého kraje.

VKM Běchary
(http://www.zsbechary.cz/vcelarsky-krouzek)
Kroužek byl založen při škole 15. 9. 2009. Iniciátorem
a prvním vedoucím byl pan Antonín Erben ze Židovic. Do
výuky byla zařazena jedna hodina včelařství týdně. Kroužek je finančně podporován zřizovatelem školy OÚ Běchary.
Postupem času se starosti o včelstva ujal pan Josef Maxa
s Kopidlna, který zvelebil prostředí kolem včelnice. Každý rok navštěvuje VK průměrně deset žáků od 1.–5. třídy.
Vedoucí Iva Šourková spolupracuje s místním včelařem
panem Petrem Šoltysem. Kroužek pracuje pod záštitou
ředitelky školy Mgr. Alenou Říhovou. Včelaříci v současné
době vlastní 5 včelstev a disponují dobrým vybavením pro
teorii i praktickou výuku. Svoji dílnu mají v mysliveckém
areálu přímo u včel.

Mezi další kroužky patří
např. Hajnické medonosky (http://medonoskyhajnice.webnode.cz/), VKM Dubenec (http://www.zsdubenec.cz/), Hostinští
včelaříci, VKM Veliš aj. Zajímavým kroužkem v této oblasti je také VKM při Střední škole a Základní škole v Novém Městě
nad Metují, který navštěvují děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Veronika Šebková
sebkover@seznam.cz
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