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Festival pro Vás připravila
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201 Včely-eshop.sk, s.r.o. (www.vcely-eshop.sk)
Prodej medometů, úlů, doplňků k úlům, pracovních pomůcek pro včelaře, medu, vosku, pylu, rámků,
krmiva i nádob, pohárů i víček.
202 RU-KA spol. s r.o. (www.zatepleneuly.cz)
Ručně vyráběné úly od českých včelařů.
203 Marián Mečiár
Formy na svíčky pro včelaře.
204 Apis Morava s.r.o. (www.vcelarstvisedlacek.cz)
Prodej medometů, úlů, pomůcek pro chov matek, ochranných pracovních pomůcek a nářadí, vše
pro získávání a skladování vosku, pylu, propolisu a medoviny, medu, medoviny, kosmetiky,
prostředků k desinfekci, literatury a další.
205 DUKOR s.r.o. (www.dukor.cz)
Oficiální zastoupení a prodej SÜDZUCKER v České republice. PIINVERT ® a APIFONDA ® jsou
hotová krmiva pro včely na bázi sacharózy a nejvyšší čistoty. Po desítky let zaručuje Südzucker
nejvyšší kvalitu na všechny API - produkty.
206 Havlíčkova Borová zemědělská a.s. (www.medomety.cz)
Medomety, odvíčkovače, vyváření vosku, sušičky, stroje na pastování medu, nádoby na med,
zakázková výroba.
207 BAZE alfa, s.r.o. (www.bazealfa.cz)
Výrobky pro včelaře, vývoj a výroba jednoúčelových strojů a nástrojů, linka na výrobu medu,
odstředivky, odvíčkovače, pojízdný kotel na vytavení vosku, doplňkové zařízení.
208 Břínek Václav (www.brinek.cz)
Úly – různé typy, potřeby pro chov matek a oddělků, krmení včel, rojení včel, rámky, práce
s voskem.
209 Adamek – Grazyna Adamek (www.adamek.net.pl)
Rodinná firma, která se specializuje na výrobu ochranných oděvů pro včelaře.
210 Vladimír Doležal (www.dolezaluvmlyn.cz)
Prodej medu a včelích produktů, medometů, úlů, rámků, ochranných pomůcek pro včelaře,
včelařské literatury.
211 Vast Oil spol s r.o. (www.vastoil.cz)
Medomety, úly, včelařské potřeba, med, medovina, kosmetika, odvíčkování, krmiva, svíčky, formy,
včelařské oděvy aj. Výhradní zástupce firmy Lysoń v České republice.
212 Martin Carbol – Medový dvůr (www.medovydvur.cz)
Med a farmářské produkty.
213 Konigin Sp. Z o.o. (www.konigin.pl)
Medomety, zařízení na tavení vosku, stáčecí nádoby na med, odvíčkovací stoly, lis na víčka,
dávkování a čerpadla, včelařské a ochranné pomůcky.
214 Swiat pszczól Barbara Cyc
215 Martin Kovář (www.medomety-kovar.cz)
Medomety, pastování medu, nádoby na stáčení, odvíčkovací vany a síta.
216 PPHU Tomasz Lysoń (www. lyson.com.pl)
Výroba polystyrenových úlů a široký sortiment medometů i dalšího včelařského vybavení.
217 Truhlářství – Jan Kolomý – Včelí farma (www.apis-kolomy.cz)
Výroba a prodej úlů, rámků, přířezů, nábytku pro včelařské prodejny, medu a medoviny.
218 Martin Pohančeník – LESOTRIKO (www.lesotriko.cz)
Výroba triček na zakázku s včelařským a přírodním motivem.
219 Laxus, s.r.o.
Občerstvení venku – pečená brambora.
220 Svatopluk Sapák
Výroba a prodej včelařských potřeb.
221 Antonín Váhala (www.avos-vcely.cz)
Zakázková výroba úlů a příslušenství k úlům.
222 Apinatur s.r.o. (www.apinatur.cz)
Apiterapie a včelí kosmetika.
223 Apitrans Andrzej Olszewski
224 VAECORDIAE s.r.o. (www.vaecordiae.com)
Zařízení pro ekologický chov včel, Varroa-Controller, medová vína a medovina, vzdělávání a kurzy
pro včelaře.
225 Global - Apis s.r.o.
226 Ing. Tomáš Jaša (www.vcelarstvi-jasovi.cz)
Výroba medometů, úlů, zpracování vosku, odvíčkování, prodej medu, medové kosmetiky a výrobků
z vosku.
227 Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s. (www.psnv.cz)
Sdružení aktivních včelařů.
228 Květinová a dárková síň Sluníčko – Martina Hajduková (www.kvetinarstvi-slunicko.cz)
229 Slaski Zwiazek Pszczelary w Katowicach (www.szpkatowice.pl)
230 Moderní včelařství a ekologie, Olga Morozova (www.moe.by)
231 Ing. Vladimír Novotný (www.apinovo-vcely.cz)
Včelařské stroje, Rámky EASY CLICK®, Krmítka EASY FEED®, Strůpkové folie SMART FOIL®,
Strůpkové folie SMART FOIL®, Kleště EASY GRIP®, Obaly na med a včelí produkty.
232 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. (www.zoo-ostrava.cz)
Partner Včely!!!
233 Mgr. David Czyź – Medové likéry (www.medovelikery.cz)
Medové likéry a medovina.
234 Josef Bojda
Včelařství.
235 T16.BIZ s.r.o. (www.t16.biz)
236 Ugami s.r.o.
Váhy pro včelaře.
237 Muzeum medoviny o. z. (www.muzeummedoviny.sk)
Med a medovina ze Slovenska.
238 SLOVAKONT s.r.o. (www.bee-shop.sk)
Nářadí pro včelaře, úly, včelařské ochranné pomůcky, krmení pro včely, svíčky z včelího vosku aj.
239 Zachráň včely s.r.o. (www.beehivemonitoring.com)
Podpora projektu ZACHRÁŇ VČELY, adopce včelí rodiny, prodej medu a včelařských potřeb.
240 Miroslav Urban
241 Apis Innovation s.r.o.
242 Stanislav Szczotka (www.bylinky-dekorace.cz)
Prodej bylinek.
243 Včelařské muzeum Chlebovice (www.vcelaricifm.cz)
244 AMARO group s.r.o. (www.kralovskytisk.cz)
245 BioActive-Tech SP, z o.o.
246 BEELEKAR Europe, s.r.o.
247 Ing. Jan Peterek (www.posledniprocento.cz)
248 PPHU APIKOZ WORLD s.c. (www.apikoz.pl)
249 CUTTER Systems spol. s r.o. (www.beespy.cz)
Systém pro monitorování včelstva.
250 Český rozhlas
251 VČELÍ RÁJ VÍKA (www.vcelirajvika.cz)
6-ti rámkové úly, podněcovací krmítka, skládací rudlík, rotační pumpa aj.
252 MASSIVHOLZ-TISCHLER
medomety, rámky, potřeby pro včelaře, ochranné pomůcky, med, svíčky z vosku aj.
Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. (www.vcelarime-sami.cz) - Spoluorganizátor Včely!!!
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9,00 hod.
9,15 hod.
11,00 hod.
12,00 hod.
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15,00 hod.
15,30 hod.

Zahájení
Evžen Drobek s harmonikou zpívá písně z našeho regionu
Ing. Jan Peterek - Včelaříme bez chemie
Ing. Pavel Buřinský – Včelaření v úlech Senior
Mgr. Václav Sciskala - Izolátory matek v praxi a jejich budoucnost
Vystoupení dětského pěveckého souboru z Dolního Benešova
Jiří Mohelník - Izolace matky s využitím lípové snůšky
Vystoupení dětského pěveckého souboru z Dolního Benešova
Prof. Dmitrij Rachmatulin z Běloruska- Opatření proti varroáze cestou
podzimní výměny matky

Sobota 23. března
9,30 hod.
Karel Ostárek – Aby včely neměly hlad
10,00 hod. Mgr. Jaroslav Habura - On-line úlové váhy, biopásy patří do naší krajiny
10,30 hod. Miroslav Sedláček - Proč včelařit s vysokými a nízkými nástavky,
tedy kombinovaně a jak vytvořit silnou dlouhověkou zimní generaci včel
12,00 hod. Evžen Trupar a lidová hudba k poslechu
13,00 hod. JUDr. Karel Brückler - Právní otázky ve včelařství
13,30 hod. Ing. Roman Slavík - Použití termokomory v chovu včel
14,00 hod. Evžen Trupar a lidová hudba k poslechu
15,00 hod. RNDr. Leopold Matela - Cesta k varroatolerantním včelám
16,00 hod. Jiří Mohelník - Izolace matky s využitím lípové snůšky
Změna programu vyhrazená

