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Terénní kurz varroamonitoringu

 
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

pořádá ve spolupráci s

 
Českým svazem včelařů o.s. základní organizací Ledeč nad Sázavou

a

Ústavem sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkovou organizací
Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Terénní kurz varroamonitoringu
v sobotu 9. července 2011 od 9.00 hod. v areálu ÚSP Ledeč nad Sázavou – Háj

Kurz povede MVDr. Zdeněk Klíma, předseda PSNV-CZ

Kurz se uskuteční za každého počasí, protože budeme mít k dispozici táborovou jídelnu s kapacitou 
70 míst, která je 40 m od včelnice. Většinu ukázek – flotaci, smyv atd. – bude možno provádět v pra-
covních skupinkách přímo v jídelně.

Obsah kurzů je podrobně popsán na www.n-vcelari.cz Kurzy varroamonitoringu.

Oběd v době od 12.30 do 13.30 hod. bude připraven pouze pro účastníky, kteří se přihlásí do 25. červ-
na 2011 na mail karel.mison@seznam.cz, nebo telefon 724 190 100. Poplatek 70 Kč za oběd a občer-
stvení bude vybírán při prezenci, která začne v 8.30 hod.

Během polední přestávky si mohou zájemci prohlédnout Sluneční zátoku (cca 300 m) s památníkem 
Jaroslava Foglara – Jestřába – místo děje knihy Hoši od Bobří řeky.

Spojení:
Autem –  z Ledče nad Sázavou směr Dolní Město asi 2,5 km, zde odbočit vlevo směrník Nemocnice 

Háj asi 1,3 km parkoviště pro nemocnici, ÚSP navazuje na nemocnici.
Vlakem –  trať Čerčany – Světlá nad Sázavou – zastávka Vilémovice – zde přejít po lávce Sázavu a po-

kračovat lesem až k nemocnici – asi 15 minut chůze.

Včelař Edmund Hillary v květnu 1953 jako první pokořil Mount Everest. ZO ČSV Ledeč nad Sázavou 
nabízí zájemcům – včelařům, návštěvu středu České republiky v obci Číhošt. Cesta autem 8 km od 
Ledče nad Sázavou – odjezd po skončení kurzu kolem 16. hodiny.

Na kurz zvou: PSNV-CZ, o.s., ZO ČSV, o.s. Ledeč nad Sázavou a ÚSP Ledeč nad Sázavou – Háj

Ledeč nad Sázavou 4. června 2011
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Podkrkonošský Potlach v Kempu Kateřina
Vážení přátelé,

právě jste účastníky slavnostní chvíle, kdy si začínám s Vaší pomocí plnit další svůj sen. 
Můj dávný sen o tom, jak se po sezoně v klidu a bez včel sejdeme a pokecáme o včelách a nejen 
o nich. Bez nějakého násilného programu, přednášek, prostě tak, jak to vyplyne z nálady a situace. 
V klidu, a pokud bude s námi ještě rodina mluvit, tak i s rodinou.
V okolí zde máme pěkný Kemp Svatá Kateřina (www.svkaterina.cz), který bude určitě vyhovovat 
dětem. Veliká prolejzačka a malá zoologická zahrada. Naposledy jsme zde viděli opičky, lamu, pávy, 
velbloudy, koně, želvy, osla a malé tygry. Včely nemají, ale v okolí je i pár zajímavých včelařů, kam se 
dá zajít či zajet. V nedalekém Dvoře Králové je Safari a Krkonoše jsou taky na dosah. Takže tuto akci 
můžete vydávat za rodinnou a mohla by odčinit Vaše současné hříchy u včel.

Hlavní akce bude o víkendu 26. až 28. srpna, ale pokud bude zájem, není důvodu zahájit dřív v týdnu.
Pokud vám postačí stan, není třeba nic rezervovat, místa je dost. Pokud budete stát o ubytování pod 
pevnou střechou, zarezervujeme ji po zaplacení zálohy.

Tato akce je pro členy PSNV z kteréhokoli státu. Členové jsou srdečně zváni a prosím, aby se, jak bývá 
u PPP zvykem, včas zaregistrovali. Z důvodu přehledu o potřebných kapacitách. A v tomto případě se 
neděsím toho, že by došly židle, ale pivo. Děsuplná představa, takže prosím o zasílání mailů s předmě-
tem PPKK (Podkrkonošský Potlach v Kempu Kateřina) na moji adresu karel.jirus@seznam.cz. V případě 
větší účasti, můžeme jednat o uzavřené části pro nás a náš klid. Proto prosím i o projevy nezávazného 
zájmu. Ať tušíme, v co se akce vyvine a můžeme případně připravit i speciální program. Nadívané prase 
a podobně.

Těším se na pohodový potlach a setkání s přáteli včelaři.

Karel Jiruš 
karel.jirus@seznam.cz
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