
 

Pozvánka na akce v průběhu roku 2017 

některé pořádané ZO ČSV Hutisko-Solanec 

 

Pro ZO ČSV sestavil nákazový referent Petr Vičan 

 

Všichni, nejen včelaři, jste srdečně zváni na veškeré akce 

 

2. Vigantický košt medu 2016 

 

13.1.2017  v 16,00 hodin 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. 
 

31.1.2017  Předání vzorků zimní měli důvěrníkům 

 

Po posledním přeléčení fumigací nebo aerosolem za 3-5 dnů vložit řádně vyčistěné podložky k odběru zimní měli. 

Po 30 dnech odebrat měl z podložek, řádně vysušit a vložit do obdržených označených tubusů s dopsáním počtu včelstev ve 

směsném vzorku. Pro vyšetření na mor VP směsný vzorek z max. 10 včelstev.  

Do 31.1.2017 předání tubusů ze vzorky důvěrníkům, kteří je předají nákazovémy referentovi Petru Vičanovi k evidenci a 

odvozu k vyšetření na Státní veterinární správu 1.2.2017. 

 

Zimní přednáška nejen pro včelaře ale i širokou veřejnost 

 

17.2.2017  v 16,00 hodin Restaurace Tatra ve Viganticích bude přednáška nejen pro včelaře.   

O včelích produktech očima lékařky Mudr. Jany Hajduškové, tentokrát zaměřenou na propolis, pyl, včelí vosk, mateří 

kašičku, včelí jed a pod. 
 

Výroční členská schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec 

 

19.3.2017   ve 14,00 hodin Restaurace Myslivna na Hutisku-Solanci Výroční členská schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec 

Zhodnocení včelařského roku a výsledků vyšetření na Varroa a spóry moru včelího plodu. 

Hospodaření ZO ČSV Hutisko-Solanec 

 

Praktická ukázka nejen jarního ošetření včelstev a dezinfekce úlů, práce s rámky 

 

14.4.2017  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 léčení kleštíka námi používaným Varidolem – Varoalampou a Aerosolem 

Jarní ošetření včelstva proti kleštíku včelímu (Varroa destructor) houbičkovým odpařovačem s kyselinou mravenčí 65%. 

Ukázka různých typů odpařovačů kyseliny mravenčí. 

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 (na 10 l roztoku - rozpoštění 0,5kg hydroxidu sodného v 9 l vody následně přidání 1 l sava a promíchat) 

Ukázka víceosého navrtávání louček, pneumatické sbíjení, vydrátkování , vypínání drátku a zatavení mezistěn do rámků. 

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. 

Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách. 
 

Návštěva VČELAŘSKÉ  FARMY  KOLOMÝ 

 

13.5.2017  v 7,00 hodin odjezd z Hutiska-Solance a Vigantic do Starého Města u Bruntálu k p.Kolomému, který nás 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   http://www.apis-kolomy.cz/ 

Předpokládaný návrat cca v 15,00 hodin 

Příspěvek na dopravu 50,-Kč je závazným potvrzením o účasti na danou akci. 

Přihlásit se, a zaplatit příspěvek můžete do 14.4. u p.P.Vičana na tel.č.603545023  

Ostatní náklady budou uhrazeny z dotačních programů ČSV a příspěvku obou našich obcí. 
 

15. celonárodní včelařská pouť na Hostýně s odbornými přednáškami 

 

20-21.5.2017  Více zde:http://csvbystrice.webnode.cz/kalendar-akci/  
 

http://csvbystrice.webnode.cz/kalendar-akci/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fcsvbystrice.webnode.cz%2Fkalendar-akci%2F


Praktická ukázka tvorby oddělků, zjištění čistíciho pudu včel, larvování matečníků,  

získávání vosku 

 

9.6.2017  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. 

Ukázka parního a slunečního tavidla k získání čistého vosku. 

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 

 

12.7.2017  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, vyšetření nosemy, letní přeléčení včel, 

příprava na krmení, ukázka založení medoviny. 

 

14.7.2017  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. 

Varoamonitoring, zjištění spadu kleštíka na podložce varoa dna. 

Vyšetření nosemy mikroskopem. 

Letní přeléčení Formidolem, kyselinou mravenčí 65%. 

Příprava cukerného roztoku pro krmení čerpadlem v nádobě, 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, čeřící a stáčecí nádoby. 

Ukázka založení medoviny 

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. 
 

Veřejné medobraní a ochutnávka pro všechny co mají rádi med a včelí produkty 

 

11.8.2017  v 16,00 hodin do 18,00 bude na včelnici u Petra Vičana ve Viganticích 194 

Předvedení medobraní široké veřejnosti. Poskytneme informace k používání postřiků na zahradě, aby neškodily včelám. 

Ukázka odebírání plástů s medem z úlů, odvíčkování, vytáčení a stáčení medu do sklenic. 

V průběhu možnost zakoupit med a ostatní včelí produkty jako pyl, propolisovou tinktůru a mast, medovinu a medový burčák. 

Bude připravena ochutnávka různých medů včetně občerstvení.  

Po skončení možnost posezení na místě ukázky a diskuze nejen o včelách. 
 

Včelařský den ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích  

 

26.8.2017  v 13,00 včelařská přednáška bude aktualizovaná na www.vcelaricifm.cz 

 

14. ročník výstavy nejen pro zahrádkáře a včelaře  

 

22-24.9.2017  včelařská výstava Výstaviště Černá Louka Ostrava 

 

Podhajska – pobyt v termálech + návštěvy s včelařskou tématikou 

 

28.9-1.10.2017  pobyt v termálech s možností navštěvy včelařského muzea v Kralovanech pri Senci , Arboreta v Tesárskych 

Mlyňanech , Čmeláčí farmy v Nových Zámkoch , exkurze u místních včelařů.  

Ubytování v soukromí cca 10,-Eur/osoba /noc  - Apartmány Pod Orechom Podhajká  http://www.podorechom.sk/  

záloha na ubytování 50% je závazným potvrzením o účasti na danou akci. 

Přihlásit se, a zaplatit zálohu můžete do 11.8. u p.P.Vičana na tel.č.603545023  
 

Podzimní přednáška pro včelaře 

 

8.10.2017  v 14,00 hodin Restaurace Myslivna na Hutisku-Solanci bude včelařská přednáška.  

Předpokládané téma - Nemoci včel. 

K odběru bude léčivo pro podzimní fumigaci Varidol a tubusy k odběru zimní měli. 

 

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/ 

http://www.vurv.cz/
http://www.vcelaricifm.cz/
http://www.podorechom.sk/
http://www.vigantice.cz/spolky-sdruzeni/vcelari/

