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Slovenskí v elári vo VÚV . Dol
.... aj takto by som mohla za a  môj po-

streh z vydareného podujatia, ktoré organi-
zovalo Ústredie Spolku v elárov Slovenska
v d och 10. – 11. augusta 2012 pre všetkých
svojich lenov a ich rodinných príslušníkov.
Podujatie, ktoré bolo zo strany pr. Lýdie Ku-
binovej – ved. sekretariátu Ú SVS a Ing. Pav-
la Kameníka – predsedu SVS zabezpe ené na
vysokej odbornej i organiza nej úrovni. Ale
po me pekne po poriadku...

 Vo štvrtok 09. 08. 2012 neskoro ve er –
okolo 21.00 hod. sme sa my, všetci ú astníci
odborno-vzdelávacieho zájazdu do iech po-
stupne schádzali v priestoroch Sekretariátu
Ústredia SVS v Trstenej. Práve odtia to mala
za a  naša dvojd ová v elárska pú  po

echách. Po dobrej káve i poháriku na zahria-
tie sme presne o 22.00 hod. vyrazili na dlhú
viac ako 8 hodinovú cestu, ktorá mala kon i
vo Výskumnom ústave v elárskom v Dole
u Lip ic ( R). Cestou sme sa ešte zastavili
na železni nej stanici v Kra ovanoch, kde pri-
stúpili alší ú astníci nášho zájazdu a pokra-
ovali sme až do Hlohovca, kde pristúpilo al-

ších 10 spolucestujúcich. Už v kompletnej zo-
stave sme nerušene pokra ovali v ceste - smer
Praha a Dol u Lip ic.

Ani sme sa nenazdali a okolo pol šiestej
ráno sme už prechádzali Prahou. Vodi  auto-
busu – pr. Michal Kubík urobil na najbližšom
parkovisku krátku - 45 minútovú prestávku,
aby sme si všetci pretiahli kosti, pretreli o i,
prípadne navštívili toaletu.

 Všetkých nás milo prekvapila pr. Kubi-
nová, ke  odniekia  vy arovala termosky na-
plnené teplou kávou i ajom, mlie ko, cukor
i med a naviac aj vo avé kysnuté kolá iky pl-
nené makom, tvarohom i lekvárom. Poviem
vám, takú dobrotu som na ra ajky nikdy ne-
jedla....

Po ne akaných, ale o to chutnejších ra-
ajkách sme pokra ovali v ceste do Vý-

skumného ústavu v elárskeho v Dole, kde nás
o pol ôsmej o akával jeho riadite  Ing.
Dr. František Kamler.

 Pán riadite  nás v úvode nášho stretnutia
srde ne privítal a na nádvorí VÚV . nám po-

rozprával o histórii ústavu, jeho sú asnej si-
tuácii, podnikate ských aktivitách, vý-
skumných projektoch a výsledkoch i plánoch
do budúcnosti. Potom sme sa presunuli na pri-
ahlú v elnicu, ktorá je sú as ou komplexu

VÚV ., kde sme nielen videli ale aj podrob-
ne po uli všetko o chove matiek. Niektorí
z nás využili možnos  a kúpili si v elie matky
na tzv. oživenie krvi na svojej v elnici. Pán
dr. Kamler nás alej previedol priestormi
Ústavu, videli sme výrob u medzistienok, la-
boratórium, navštívili sme predaj u a ochut-
nali Dolskú medovú okoládu. Bolo by o om
rozpráva , ale as bol neúprosný a my sme
mali na 14.00 hod. pripravený a zabezpe ený
obed v hoteli Alexandra v Roztokoch u Pra-
hy, kde sme boli aj ubytovaní.

 Prostredie hotela Alexandra i obslužný
personál a najmä p. riadite ka Ing. A.  Sabin-
gerová nás milo prekvapili. Chutný a výdat-
ný obed, isté, prekrásne štýlovo zariadené
izby, ochota personálu i milý prístup riadite -
ky hotela nás utvrdil, že pr. Kubinová mala
pri výbere a zabezpe ovaní ubytovania a stra-
vy š astnú ruku.

 Pani Sabingerová, riadite ka hotela bola
zárove  aj našou sprievodky ou po stoveža-
tej Prahe, ktorú za ala netradi ne – ešte po-
as obeda, využívajúc asový priestor, ktorý

sa nám tam vytvoril. Za polhodinu nám stihla
porozpráva  históriu Prahy i krátky prierez
našej následnej trasy po historických pamäti-
hodnostiach prekrásneho historického centra
hlavného mesta iech. O tretej popoludní sme
už všetci spolo ne vyrazili na prehliadku Pra-
hy. Môžem poveda , že tak bravúrne zostavi
trasu prehliadky, - kedy sme v asovom ob-
dobí piatich hodín (od 15.00 – do 20.00 hod.)
stihli vidie  skoro všetko zaujímavé z histo-
rického centra Prahy s podrobným výkladom,
vystihnú  odbíjanie pražského orloja, na Sta-
romestskom námestí, zaži  rušnú a špecific-
kú atmosféru pražských uli iek, prejs  sa po
Karlovom moste, vidie  Hrad any a Zlatú
uli ku, previes  sa metrom a k tomu stihnú
vychutna  aj vynikajúce chladené apované
eské pivo v typickej eskej „hosp dke“ – do-

káže len skúsená a erudovaná sprievodky a,
akou bezpochyby p. Sabingerová bola.

Unavení, ale nesmierne spokojní sme sa
vrátili spä  do hotela, kde na nás akala chut-
ná ve era a znova môžem len obdivova  or-
ganiza ný talent pr. Kubinovej a Ing. Kame-
níka, ktorí v priebehu nieko kých minút po
ve eri vy arili priate skú atmosféru spolo -
ného ve erného posedenia spestrenú spevom
a hrou na harmonike a husli kách.

S rados ou by sme si túto atmosféru vy-
chutnávali dlho do noci, ale ráno o 7.00 hod.
boli pre nás pripravené ra ajky a o 8.00 hod.
naplánovaný odchod na Kývalku – vysunuté
pracovisko Výskumného ústavu v elárskeho
v Dole, ktoré sa nachádza pár kilometrov pred
Brnom, a tak sme sa krátko po polnoci rozišli
v dobrej nálade do svojich izieb.

 Pod a plánovaného rozvrhu nášho odbor-
no-vzdelávacieho v elárskeho zájazdu sme
dopoludnia, krátko pred 11-tou hodinou do-
razili na parkovisko v Kývalke, odkia  sme
sa presunuli asi 200 metrov na Testovaciu sta-
nicu VÚV . Dol, kde sa nás ujal Ing. Vever-
ka, ktorý nám nielen ukázal priestory stanice
s pri ahlou v elnicou a chovnou stanicou
matiek, ale podrobne nám vysvetlil všetky
svoje postupy pri odchove v elích matiek
a trpezlivo odpovedal na naše nekone né otáz-
ky a dotazy.
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 A znova nás zasko il as, ktorý bol opä-
tovne neúprosný, – z plánovaného odchodu
o 13.00 hod. bolo zrazu o hodinu a pol viac,
a ešte stále sa nám nechcelo odís , chceli sme
debatova , dozvedie  sa ešte nie o nové, zau-
jímavé...

Ni  sa však nedalo robi , pred nami bol
ešte neskorý obed a avizovaná exkurzia na
v elnici praktického ve kov elára pr. Miro-
slava Sedlá ka v Bu oviciach.

 S asovým oneskorením dvoch hodín,
ale o to srde nejším privítaním p. Sedlá ka
sme si prezreli priestory jeho prevádzky, me-
dárne, v elnice, porozprávali sme sa o postu-
poch a spôsoboch ve kov elárenia (viac ako
500 v elstiev) a navštívili sme aj jeho obcho-
dík, v ktorom predáva rôzne v elárske pomôc-
ky a zariadenia, v elársku literatúru, kozme-
tiku na báze v elích produktov, med, medo-
vinu – v ktorom každý našiel nie o pre seba.

Neviem, i boli organizátori tohto zájaz-
du arodejníci, alebo to bolo riadenie zhora,
ale v Bu oviciach sme stihli okrem v elár-
skej tematiky zaži  aj pravú moravskú kultú-

ru pri príležitosti „osláv hodov“, spojenú s vy-
stúpením udových súborov, stali sme sa pria-
mymi ú astníkmi krojového sprievodu mes-
tom a moravskí priatelia nás po astovali aj
kvalitným moravským vínkom...

Príjemne unavení, ale nadmieru spokojní
a plní nezabudnute ných zážitkov a poznaní
sme v sobotu podve er nasadli v Bu oviciach
znova do autobusu a vydali sa na nieko ko-
hodinovú cestu domov.

Za všetkých ú astníkov odborno-vzdelá-
vacieho v elárskeho zájazdu vyslovujem
v závere ve ké „  A K U J E M“ najmä
p. Lýdii Kubinovej – ved. sekretariátu SVS
a Ing. Pavlovi Kameníkovi – predsedovi SVS,
ktorým sa podarilo nemožné - zorganizova  a
zabezpe i  tento poznávací zájazd na vysokej
odbornej, udskej a organiza nej úrovni bez
akejko vek chybi ky.

Rovnako akujem v mene nás všetkých
aj vodi ovi autobusu  LIOBRUS Liptovský
Mikuláš - p. M. Kubikovi, ktorý nás bezpe -
ne viezol viac ako 1.500 km a dopravil nás
š astne až domov.

A napokon akujem všetkým Vám, ktorí
ste boli spolu so mnou ú astníkmi zájazdu za
to, že sme tam spolo ne vytvorili priate skú,
ba priam rodinnú atmosféru a to je v dnešnej
uponáh anej dobe ve mi vzácne a potrebné...

Mgr. ubomíra Šrámeková, Trstená

V elárova práca v septembri
„September je krásny ako kvet a ovocie v om sladké ako med“

Práca v iel
S klesajúcou teplotou pozvo ne klesá

i aktivita v iel. Matka stále ešte ploduje, ale
už v menšej miere. V ely, ktoré sa vyliahnu,
boli ako larvy opatrované ve kým množstvom
robotníc. Naviac, v jeseni už nemajú v úli to -
ko práce – zásoby sú pripravené. V aka tým-
to okolnostiam sú z nich takzvané „dlhoveké
v ely“ – ktoré prežijú do jari. Dožijú sa 6 až
8 mesiacov, na rozdiel od jarných, i letných

v iel o ktoré sa staralo menej „koji iek“
a navyše bolo ve a práce v hlavnom znáško-

vom období, v ktorej sa rýchlo vy-
erpali. Dožívali sa zhruba

6 – 8 týžd ov. V ely pomaly vyhá-
ajú trúdy, aby v zime im neujedali

z ich zásob. Iná  sa vo v elstvách ni
zvláštne nedeje.

Práca v elára

Najneskoršie v prvej dekáde sep-
tembra by mal v elár dokon i  k me-

nie. Pokia  by k mil dlhšie,
vä šina dlhovekých v iel
by sa pred asne upracova-
la a v elstvo by nemuselo
preži  do jari. Nastáva tak-
tiež vhodné obdobie k jesennej vý-
mene matiek. Tie sa menia u v el-
stiev, ktoré majú nevyhovujúce
vlastnosti (sú bodavé, rozbiehavé,
zle zimujú a pod...) Výmena za iat-
kom jari, by mohla ma  za následok
stratu medu. V lete vytvorený od-
dielik s vhodnou matkou v elár jed-
noducho umiestni nad staré v el-

stvo a oddelí ich od seba dierovanou vrstvou
novín. Pokia  sa v ely k sebe prehryzú zvyk-

nú si na seba. Matku si spravidla nechajú mla-
dú tohoro nú.

„V zá í úl zav i, zaho  od n j klí  a na
ja e si kup nový“ – hovorí staré eské pore-
kadlo. Jeho obsah však dnes už z aleka ne-
zodpovedá novým v elárskym poznatkom.
Ve  v septembri sa práca v elára nekon í. Na-
opak, za ína nová významná etapa – rozho-
dujúca as  boja s varroázou v iel. Jej úspeš-
nos  bude možné posúdi  práve až za rok.

Redak ná rada SV
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