
 
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VČELAŘE I PRO VEŘEJNOST 

 Pořádá: Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. 
 Místo: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc (mapa)  

Milé kolegyně, milí kolegové,  
zveme Vás srdečně na přednášky:  

 sobota 23. 10. 2021 od 900 hodin do přibližně 1200 

Chov včel a matek z vajíček 
Lektor: MUDr. Jiří Marx 
Přednáška bude o vedení včelstev během roku s důrazem na jejich zdravotní stav v průběhu sezony a vliv zásob na jejich chování. Ve 
druhé části se zaměří na chov matek z vajíček, volnou stavbu a mednou komoru. 
Anotaci si můžete stáhnout zde. 

sobota 20. 11. 2021 od 900 hodin do přibližně 1200 

Včelí pastva na míru aneb hodnocení současného stavu a možností,  
jak vylepšit potravní nabídku včel v Olomouci a okolí. 
Lektor: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. 
Na konkrétních příkladech bude vysvětleno, jak včelí pastvu ve svém okolí zhodnotit a také, co můžeme udělat pro její zlepšení. 
Anotaci si můžete stáhnout zde. 

sobota 11. 12. 2021 od 900 hodin do přibližně 1200 

Úhyny pod kontrolou - workshop pro ty co nechtějí jen pasivně čekat 
Lektor: Ing. Karel Jiruš a PhDr. Jiří Matl 
Přes každoroční boj s roztočem se interval mezi úhyny nepříjemně zkracuje. Teoreticky jsou občasné prohry víc než jasné. Jak 
neprohrávat už ale moc jasné není. 
Anotaci si můžete stáhnout zde. 

sobota 22. 1. 2022 od 900 hodin do přibližně 1200 

Apiterapie 
Lektor: Mgr. Monika Jindrová 
Lektorka se zaměřuje na apiterapii v různých formách včetně apidomků. Získávání, zpracování včelích produktů a jejich vliv na zdraví 
člověka: med, vosk, pyl, propolis, trubčí homogenát, mateří kašička. Pobyt v apidomku nebo dýchání úlového vzduchu. 
Anotaci si můžete stáhnout zde. 

sobota 12. 2. 2022 od 900 hodin do přibližně 1200 

Včelaření v ležanech a v apidomku 
Lektor: Ing. Alexej Bezrukov 
Zootechnika v ležanech, diagnostika včelých chorob, včelaření v apidomku. 
Anotaci si můžete stáhnout zde. 

  

Bližší informace i registrační formulář naleznete na webu PSNV.CZ/OVS. Sledujte i Facebook cyklu. 

Přijďte, jste srdečně zváni organizátory OVS.

 

OVS 2021–22 

https://mapy.cz/s/RTrW
https://mapy.cz/s/RTrW
https://drive.google.com/file/d/1QQbS5HXcZDwGiiV6fclKmEMjyQt2xcb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2j3NahIyjHCrg_4rQj2Wb2lu7eaasmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LaJ7dPiCX96WysuIAStKjFHr1_6YXP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdM2dUEhF0i6m8nn6XbV4-WdTMxzuE-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15QB0BJqVZPxWu5deKAgGdYJLCODm7CWq/view?usp=sharing
http://www.psnv.cz/ovs
https://www.facebook.com/Olomoucká-včelařská-setkávání-1364582920232259/

