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Úvodník
Vážené včelařky, vážení včelaři, mnozí 

z Vás již máte vytočený med, a přestože 

panuje nyní parné léto, blíží se období 

příprav včelstev na zimu a tvorba zimní 

generace včel. Aby však tato zimní 

generace byla zdravotně v pořádku, 

je potřeba, aby Vaše včelstva byly zdravé. 

Proto u nich nepodceňujte kontroly 

a ošetření, protože jejich nynější zdravotní 

stav bude určovat, jak přečkají zimu 

a v jakém stavu budou příští rok. 

A když už jsem zmínil vytočení medu, pak 

bych Vás rád pozval k účasti v soutěži 

o nejlepší med roku, díky čemuž získáte 

levně i jeho laboratorní výsledky. 

Vyzkoušejte, jestli právě Váš med nebude 

nejlepším medem roku 2021 v ČR. 

Blíží se také termín „brtnického“ speciálu 

LŠNV (už zbývá jen několik volných míst, 

tak neváhejte využít této možnosti) a  brzy 

bude i Chvála medu na Horním hradě. 

Marek Konvičný
 

Aktuality 

Med roku 2021 - VII. ročník 

PSNV bude i letos 

pořádat soutěž Med roku 

při akci Národní  

výstava medu v Brně 

s konferencí na téma 

"Včelí pastva" ve dnech 

2. až 3. 10. 2021. 

Tato tradiční událost proběhne podobně 

jako v loňském roce – v krásné a zároveň 

nejstarší světské stavbě v Brně – v budově 

Staré radnice. I letos budou pro ná-

vštěvníky k dispozici volné vstupenky 

do radniční věže. 

Faktorem, který změnil ráz soutěže 

a výstavy, je pandemická situace spojená 

s nákazou Covid-19. Aby celá akce mohla 

proběhnout, doprovází ji řada bezpečnost-

ních opatření, a kde to bylo možné, byly 

některé události převedené do on-line 

formy. Přesto nebudou návštěvníci Medu 

roku 2021 ochuzeni o možnost poznat ty 

nejkvalitnější medy od českých včelařů 

a doufejme, že osobní účastí a co nejméně 

virtuálně. 

O detailech konference Vás budeme 

s předstihem informovat, nicméně nyní již 

můžete registrovat vzorky svých medů 

do této prestižní soutěže. Přece jen, 

nejlepší Med roku ČR může být jen jeden, 

třeba to bude právě ten Váš  Detaily 

o soutěži a možnost registrace naleznete 

na www.medroku.cz. 

Kancelář

LŠNV Speciál – „brtníci“ 

   Naučit se něco z umění našich předků 

můžete na LŠNV Speciál - Po stopách 

brtnictví, aneb jak si vyrobit brť 

a včelařit v ní ve dnech 30. července 

až 1. srpna 2021 na Horním Hradě. 

Účastníci se praktickou formou naučí 

vytvářet brť (kterou si pak i mohou odvézt) 

pod vedením zkušených lektorů – brtníků – 

lesníků z Polska, kteří prošli vyškolením 

v národním parku Šulgan-Taš v kraji 

mailto:e-vestnik@psnv.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_radnice_(Brno)
http://www.medroku.cz/
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Baškirie na Urale, kde se touto tradiční 

formou včelaří. 

Součástí kurzu budou přednášky o historii 

brtnictví i současné praxi v zahraničí 

a předvedení lezeckých praktik na strom 

k brti, které se používají dodnes v Baškirii. 

Účastníci mají také možnost se zúčastnit 

přednášek při souběžné akci Chvála medu 

na Horním hradě. 

Detaily a registrace na LŠNV je ZDE. 

Kancelář

 

 

Pozvánky

Chvála medu na Horním hradě 

 

Letošní, již 16. ročník, Chvály medu 

na Horním hradě se bude konat v sobotu 

31. července 2021 od 10 do 17 hodin. 

Horní hrad u Ostrova nad Ohří (okres 

Karlovy Vary) je zasazen do svahů 

Krušných hor. Součástí rozsáhlého hradu 

je historické zrekonstruované arboretum. 

Majitel, hradní pán Pavel Palacký, 

připravuje ve spolu-práci s PSNV zajímavý 

program, který zveřejníme v Moderním 

včelaři č. 7/2021. 

Součásti odborné části budou přednášky 

a ukázka tvorby brtí a lezecké dovednosti 

brtníků. Na své si přijdou nejen včelaři, ale 

díky kulturnímu doprovodnému programu 

také jejich rodiny s dětmi. 

Petr Texl 
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