Pozvánka na akce v průběhu roku 2016
některé pořádané ZO ČSV Hutisko-Solanec
Pro výroční členskou schůzi ZO ČSV 20.3.2016 sestavil nákazový referent Petr Vičan

Přednáška předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové
9.4.2016 v 10,00 hodin restaurace U Mamulky na náměstí, Poláškova 12/13, Valašské Meziříčí
přednáška a diskuze o Českém svazu včelařů s předsedkyní ČSV Mgr. Jarmilou Machovou

Praktická ukázka nejen jarního ošetření včelstev a dezinfekce úlů
15.4.2016 v 16,00 hodin bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194
Praktická ukázka monitoringu spadu kleštíka smyvem v roztoku nebo práškovým cukrem.
Názorná ukázka jednoduchého léčení kleštíka námi používaným Varidolem - Varoalampou.
Jarní ošetření včelstva proti kleštíku včelímu (Varroa destructor) houbičkovým odpařovačem s kyselinou
mravenčí 65%. Ukázka různých typů odpařovačů KM.
Ošetření smetenců, oddělků bez plodu a prokazatelně našich rojů, postřikem kyselinou mléčnou.
Dezinfekce rámků, den, nádstavků a ostatního včelařského nářadí jednoduchými dezinfekčními přípravky,
které si můžeme lehce sami připravit.
V případě příznivého počasí dle domluvy praktická ukázka jarní prohlídky včelstva.
K odběru bude připravena kyselina mravenčí 65% + aplikační stříkačky pro ošetření.
Doporučuji nádoby na kyselinu vzít sebou k doplnění.
Všichni přítomní obdrží praktickou pomůcku ke svému včelaření !!!
Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách.

Návštěva včelí farmy Skalička p.Juráň
14.5.2016 v 8,00 hodin odjezd z Hutiska-Solance a Vigantic do Včelařství Juráň-Skalička u Teplic nad
Bečvou, kde nás p.Juráň provede svojí včelí farmou s odborným výkladem a následně malou přednáškou
na téma - Ošetřování včelstva během roku.
Na farmě je možnost zakopit nejen různé včelařské nářadí a vybavení, ale i včelí produkty jako medové
sirupy a bombóny, propolisové masti a tinktury, balzámy a krémy, medovinu a mnoho více na
www.vcelarstvi-juran.cz
Předpokládaný návrat cca v 13,00 hodin
Příspěvek na dopravu 50,-Kč je závazným potvrzením o účasti na danou akci.
Přihlásit se, a zaplatit příspěvek můžete do 15.4. u p.P.Vičana na tel.č.603545023
Ostatní náklady budou uhrazeny z dotačních programů ČSV a příspěvku obou našich obcí.

14. celonárodní včelařská pouť na Hostýně s odbornými přednáškami
21-22.5.2016 Více zde:http://csvbystrice.webnode.cz/kalendar-akci/

Praktická ukázka tvorby oddělků, zjištění čistíciho pudu a larvování matečníků
10.6.2016 v 16,00 hodin bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194
Názorná ukázka jak si odělat smetenec, oddělek, nalarvovat matečníky.
Klíckování matečníků, značení a přidávánání matek.
Ukázka využití ometače včel k odebrání včel na smetenec.
Předvedení PIN testu na plodu k zjištění kvality čistíciho pudu včelstva.
Dle situace při chovu matek po domluvě možný odběr,otevřených nebo zavíčkovaných matečníků,
případně vylíhnutých neoplozených matek.
Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách.

Včelí den ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Olomoci
13.7.2016 v 10,00 hodin pracoviště Vurv Olomouc Šlechtitelů 29 Olomouc
Včelí den v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořenových a léčivých rostlin více na
www.vurv.cz

Praktická ukázka medobraní, Varoamonitoring, letní přeléčení včel a příprava
na krmení
15.7.2016 v 16,00 hodin bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194
Názorná ukázka odebírání, ruzné způsoby odvíčkování a vytáčení plástů s medem, čeření, pastování a
stáčení medu do nádob i sklenic.
Letní přeléčení Formidolem, kyselinou mravenčí 65%.
Příprava cukerného roztoku pro krmení čerpadlem v nerezové nádobě až 300 l roztoku, transport roztoku
do krmítek dávkovací pistolí.
Ukázka různých druhů úlových i stropních krmítek.
Využití technických pomůcek jako ometače včel, odvíčkovací stůl a vanička s odkládáním rámků,
odvíčkovacích vidliček a nožů, horkovzdušná pistol k odvíčkování, zvratný medomet, síta a čeřící nádoby,
pastovač medu, stáčecí nádoby.
K odběru budou připraveny Formidolové desky a kyselina mravenčí 65%.
Doporučuji nádoby na kyselinu vzít sebou k doplnění.
Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách.

Včelařský den ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích
27.8.2016 v 13,00 včelařská přednáška bude aktualizovaná na www.vcelaricifm.cz

13. ročník výstavy nejen pro zahrádkáře a včelaře
23-25.9.2016 včelařská výstava Výstaviště Černá Louka Ostrava

Podzimní přednáška pro včelaře
říjen 2016 Restaurace Myslivna na Hutisku-Solanci bude včelařská přednáška.
Předpokládané téma - Racionalizace chovu včel.
Přesný termín bude včas upřesněn.
K odběru bude léčivo pro podzimní fumigaci Varidol a tubusy k odběru zimní měli.

2. Vigantický košt medu 2016
leden 2017 Restaurace Tatra ve Viganticích uskutečníme již druhou soutěžní ochutnávku medů včelařů
naší ZO, kteří můžou poskytnout ke koštu max.2 vzorky svého medu cca.0,2kg a se všemi přítomnými
anonymně rozhodnout o kvalitě našich medů o hodnotnou cenou.
Přesný termín bude včas upřesněn.

Zimní přednáška nejen pro včelaře ale i širokou veřejnost
únor 2017 Restaurace Tatra ve Viganticích bude přednáška nejen pro včelaře.
O včelích produktech očima lékařky Mudr. Jany Hajduškové zaměřenou na propolis, pyl, včelí vosk,
mateří kašičku, včelí jed a pod.
Přesný termín bude včas upřesněn.
Pozvánka na akce a její aktualizace je k nahlédnutí na facebooku skupina Včelaři Vigantice
nebo na stránkách obce Vigantice v sekci spolky a sdružení -Včelaři
www.vigantice.cz/spolky-sdruzeni/vcelari/

