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Včelařské
noviny
Jak dál?
Udržme spolek aktivní!
Letos nás postihl opravdu těžký Druhou příčinou jsou přetrvávající problémy
rok. Mohou za to především tři v chovech, které mnohdy nemají řešení. Stále
stoupající úhyny včelstev. Jde o stav v chovech,
příčiny.
který jsme v takovém rozsahu dříve neznali.

První jsou protikoronavirová opatření, jež naTřetí příčinou je výskyt problémů v našich
rušila možnosti setkávat se na pravidelných
osobních životech. Nyní se u mě a u našeho me-

kurzech spolku, které jsme měli opravdu rádi.
Nejenže nás bavily, ale také nám přinesly dost
informací i zážitků zvláště při výjezdních akcích.

todika vzdělávání – učitele včelařství Josefa
Křapky – objevily problémy, které nám komplikují život a neumožňují plně se věnovat přípravám a zpracování materiálů pro setkávání a pro
vzdělávací kurzy. Ohroženo je i vydávání našich
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Včelařských novin.
Již delší dobu hledáme mezi členy spolku někoho, kdo by nás nahradil. Výsledek zatím není žádný. Nedávno jsme se sešli u přítele Křapky a snažili se hledat nějaké další cesty. Bohužel, výsledek je nula. Jsme připraveni nadále
spolek podporovat nápady, případně přípravami prezentací k přednáškám, ale již ne kompletním vedením vzdělávacích kurzů. Na rovinu si řekněme: věk a zhoršující se zdraví nám
neumožňují se této práci, kterou máme jinak
velmi rádi, se naplno věnovat. Sil opravdu
ubývá.

Já i přítel Křapka jsem připraveni pomáhat.
Dokonce i zpracovávat přednáškové kurzy
podle požadavku členů – přednášet přímo ale
už nemůžeme. Osobně se přiznávám, že mi poslední přednášky již ubraly příliš mnoho sil a
jsem si vědom toho, že nebyly na takové úrovni jako dříve. A na poklesu úrovně se určitě
podílet nechci.
Ve spolku oba chceme zůstat jako jeho členové, spoluzakladatelé. Bylo to pěkných pár let
v partě dobrých přátel a velkých zážitků. Držím palce v tom, aby to všechno pokračovalo.
Josef KŘAPKA
učitel včelařství na vejminku

Rozhodně už nemůžeme táhnout celou spolkovou činnost. Je tedy na členech, zda chtějí spolek zachovat, získat nové lidi a vychovat z nich
osobnosti žijící pro obor včelařství.

Petr TÁBORSKÝ
farmář na vejminku
a teď už i lektor na vejminku

Začínám včelařit...
Jak na to?
V poslední době se na včelaře obrací stále více zájemců kvůli založení chovů
včel. Určitým podnětem k tomu je mimo
jiné také stálý růst cen medu (a z toho
vyplývající finanční zajištění zájemců a
jejich rodin) a celkově nejistá doba.

Jak vypadá naše prezentace?
Na úvod se zabýváme důvody toho, proč je takový zájem o včelaření. Naše poznatky jsme
shrnuli do několika bodů, o nichž si myslíme,
že na tento vývoj mají největší vliv.
•

Je pravda, že nejvíce převládá ekonomický faktor zájmu o chov včel. To lze poznat podle obsahu nejvíce kladených dotazů. Náš spolek
•
z tohoto důvodu připravil prezentaci, kterou
může dostat každý, kdo o ni požádá na kontaktní adrese spolku. Obratem mu ji zašleme.
Moderní včelař, časopis vydávaný Pracovní •
společností nástavkových včelařů CZ, z. s.,
v letošním roce publikuje seriál nazvaný Začínáme včelařit. I to svědčí o tom, že o dané téma •
je docela velký zájem.

Koronavirová doba zasahuje mnohá odvětví, lidé hledají náhradu za chybějící
zdroje financí
Velký propad v medné snůšce je provázen
vyšší poptávkou u zákazníků po medu a
v důsledku toho dochází ke skokovému
nárůstu cen medu
Na první pohled to vypadá tak, že je velice
snadné čerpat od včel drahou surovinu,
kterou lze o to výhodněji prodat
Ze statistik se dozvídáme, že tento poznatek opravdu odpovídá skutečnosti
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•
•

•
•

Pravidelně to končí velkým zájmem o zakládání nových chovů
To se následně projeví v ještě větší míře
převčelenosti krajiny (podle vyjádření
farmáře Jana Kolomého k úbytku úživnosti krajiny)
Následují problémy v zajištění prevence
zdraví včel
Proto je v zájmu každého chovatele včel
zapojit se do objasňování situace u nováčků

Každý zájemce o chov včel by si měl před svým
definitivním rozhodnutím udělat hodnotovou
analýzu svého nápadu. Jak by mohla vypadat?
Třeba takto:
KLADY

Určitě vás napadnou i další negativa. Pokud
budou zápory převažovat nad klady, znovu
zvažte, zda se do chovu včel vůbec pustit.
Ještě bychom si měli uvědomit že...
Vývoj včely probíhal v přírodě miliony let
bez zásahu člověka
•
Včela je pravděpodobně jedním z nejstarších žijících organismů na planetě Zemi
•
Bohužel, stala se středem zájmu nás, lidí,
a od té doby se snažíme její vývoj změnit
podle našeho pohledu
•
Cílem včely je zachování rodu a jeho další
vývoj
•
Cílem člověka je co nejvíce od včely získat
•
Zdravotní stav včel je ukazatelem kvality
životního prostředí, které člověk ovlivňuje svojí činností, v tomto prostředí je člověk nucen žít – a s ním i včela
Prezentace se také zabývá včelařským kalendářem a situacemi, s nimiž se v jeho jednotlivých
obdobích chovatel setkává při práci se včelstvy.
•

Včela patří do přírody, je prospěšná v opylovací činnosti
Med máme rádi, zbude i na prodej
Jsou i další včelí produkty, které mají vysokou
hodnotu
Existují dotace, jež pomůžou při zajištění vybavení chovu včel
Návrat člověka k přírodě a jeho celkové zklid- Závěr je jednoznačný: Je mnoho včelařů,
nění
kteří se celý život snaží co nejvíce pochopit své včely. Přesto každý včelař
ZÁPORY
umírá nepoučen o jejich skutečných po1.
I u zkušených včelařů mizí celé chovy
třebách.
2.
Včely útočí také na chovatele, bodnutí je
nepříjemné, včely jsou agresivnější než
Lektoři spolku
dříve
3.
Musím do zřízení chovu a jeho následného vedení investovat nemalé finanční
prostředky
4.
Stále se tu vyskytují jevy, které ohrožují
chovy
5.
V přírodě je velké množství chemie, jež
ničí včelstva, v důsledku toho jsou i moje
včelstva ohrožena a jejich úhynem mi
mohou vzniknout nemalé škody
6.
Chybí mi potřebné znalosti

Přátelství a pohoda patří ke včelaření
Porovnáme moudrosti našich předchůdců s dnešní praxí.
Čerpat budeme z knihy profesora Vendelína Šístka: Rozumné
včelaření (1942)
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Začínám včelařit. Desatero pravidel pro dosažení úspěchu u včelařů začátečníků. Častokráte se stává, že ke zkušenému včelaři přijde budoucí adept včelaření se informovat, jak nejlépe by začal. Většinou ho odkážeme na odbornou včelařskou literaturu. Na jednu
věc však nesmíme zapomínat: nezačínat ihned, ale až se vše důkladně pročte a konečně až se pozná také trochu sama příroda, hlavně
její zákony. Vždyť včelařství není nic jiného než úsek zemědělství,
jež plně podléhá přírodním zákonům. Hlavně dlužno se obeznámit
v místě, kde chceme včelařit. Desatero: 1 teorie musí být spjatá
z praxí. 2 Začni včelařit s několika úly. 3 Nebuduj hned velký včelín.
4 Včelstva nebo roje si opařit jen od zkušených včelařů. 4 Pamatuj,
že včelstvo, má-li ti přinést užitek a radost, není k tomu, abys ses do
něj díval každý den a často. 6. Nenechávej v plodišti stará díla. 7. Na
včelíně netrp slabochy. 8. Pro zimování krm včely včas. 9. Starej se
současně o zvelebování pastvy. 10. Rozhodně se musíš stát členem
kvalitního včelařského spolku.

FOTO: Náš nejlepší výjezdní kurz na farmu Kolomého

