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Úvodník 
Vážené včelařky, vážení včelaři, letošní 

včelařská sezóna je za námi, většina z nás 

již má včelnice připraveny na zimu 

a přichází tedy čas vzdělávání a setkávání. 

Rádi bychom Vás pozvali ke studiu na naší 

Moravské včelařské škole, dále Vás zveme 

na Národní výstavu medu 2022 a také 

na včelařskou konferenci s ní spojenou. 

Opět také přinášíme nabídku pro nové 

degustátory medu. Pokud cítíte, že máte 

vytříbené všechny smysly více než jiní 

lidé, pak se neváhejte ozvat a pokuste se 

stát degustátorem medu. O tom, co vše to 

obnáší, si můžete (mimo jiné) přečíst 

v článku “Med v soutěži”, který vyšel 

v Moderním včelaři 2021-12. 

Marek Konvičný

 

Aktuality 

XI. Ročník Moravské včelařské školy – vstupujeme do druhého 
desetiletí

Moravská včelařská škola 
vstoupí do XI. ročníku 

MVŠ dokončila desátý ročník a připravuje 

se do ročníků již jedenáctého. V každém 

z předchozích ročníků byla vždy třída plně 

obsazena od 29 do 32 posluchačů. 

Jelikož je v názvu moravská, tak musím 

připomenout, že se nejedná o vzdělávání 

pro včelaře z Moravy, ale o posluchače 

z celé ČR. Pravidelně každým rokem jsou 

posluchači až ze západních, či jižních 

Čech. Rovněž nebyl ročník, který by 

nenavštěvoval někdo ze Slovenské 

republiky. 

Včelařství není jen mužskou záležitostí – 

v posledních ročnících za účast žen 

pohybovala 25 až 35 % z počtu uchazečů. 

Podle zpětné vazby, kterou mám, se z nich 

staly úspěšné včelařky, které navíc 

dokážou poradit i ostatním včelařům 

ve svém okolí. 

Staňte se i vy posluchačem již 
11. ročníku 

A co pro to udělat, abych se stal 

posluchačem MVŠ? Stačí minimálně jeden 

rok včelařit (jediná podmínka pro přijetí) 

a napsat email na moravskaskola@psnv.cz. 

Pořadí přihlášených je řazeno dle data 

zaslání požadavků. Pokud chcete bližší 

informaci, neváhejte o něj požádat – 

v emailu uveďte i telefonní číslo. 

A co Vás čeká? – devět víkendů intenzivní 

výuky probíhají od října do května – 

v posledních dvou měsících proběhne 

výuka s ohledem na zootechnické výstupy 

celkem třikrát. Pro ty uchazeče, kteří by 

dojížděli z větší vzdálenosti, je zajištěno 

ubytování na internátě SLŠ. 

A proč Vám to všechno píši? – Spousta 

včelařů si myslí, že je vyhlášeno příjímací 

řízení. U této školy to tak není a přihla-

šování probíhá průběžně po celý rok. 

V současné době je 11. ročník obsazen víc 

jak s poloviny, tak kdo budete mít zájem, 
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neváhejte. Budu se na Vás v Hranicích 

těšit. 

Mohu Vás ujistit, že prostředky, které 

vložíte do včelařského vzdělání v MVŠ 

s vám v krátké době násobně vrátí. 

Radomír Hykl 

Organizátor MVŠ 

moravskaskola@psnv.cz  

773 899 716

 

 Pozvánky 

Konference na téma „Včelí pastva“ při akci Národní výstava medu 
v Brně 

PSNV pořádá konferenci na téma „Včelí 

pastva“ jako doplňující vzdělávací akci již 

VIII. ročníku akce Med roku (8. – 9. října 

2022). 

 

Srdečně Vás zveme na obě 
akce: Národní výstavu medu 

i odbornou konferenci. 
 

Detaily k výstavě naleznete ZDE, případně 

se můžete začíst do detailnější reportáže 

z ročníku 2020. 

Vstup na výstavu (i s možností degustace) 

je pro všechny návštěvníky ZDARMA. 

 

 

 

Program konference: 

9:30 - 10:00 - prezentace 

10:05 - 13:00 - Ing. Kateřina Smékalová, 

Ph.D. - Včelí pastva na míru 

13:00 - 14:00 - přestávka na oběd, pro-

hlídka výstavy 

14:00 - 15:00 - Karel Ostárek – Zahrada 

pro včely – Jak by měl včelař vést svoji 

zahradu, aby byla přátelská pro všechny 

opylovače. Jaké rostliny vysazovat, jak se 

o ně starat. Jakých rostlin se vyvarovat. 

15:00 - 15:45 - Bc. Michal Počuch – 

Úskalí medovicové snůšky – Zhodnocení 

výnosu medovice za poslední dva roky. 

15:45 - 16:00 - Vyhlášení výsledků 

soutěže Med roku 2022, závěr 

Karel Ostárek 

Především velký milovník květin, přes 

20 let měl zahradnictví. Jeho dnešní 

včelnice je malá botanická zahrada – 

pastva pro včely a nejen pro ně. Je na ní 

více než 130 druhů rostlin, které obohacují 
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https://www.psnv.cz/clanek/reportaze/jak-bylo-na-medu-roku-2020/


e-Věstník  

3 z 3 
 

12 / 2022 
8. 9. 2022 

jídelníček včel od jara až do prvních 

mrazíků. 

 

Organizační poznámky 

 Pro soutěžící v soutěži Med roku 

je vstupné na konferenci ZDARMA 

 Kapacita sálu je omezená, 

neváhejte s přihláškou – je nutná 

registrace 

 Místo konání - Brno - Stará 

radnice, Radnická 8, Brno-střed, 

60200 

Detaily a aktuality ke konferenci 

s možností se zaregistrovat je ZDE. 

Kancelář
 

Různé 

Hledáme nové degustátory medu 

Do svých řad hledáme 

a rádi uvítáme nové 

zájemce o degustaci 

medu, kteří by rozšířili 

naši degustační komisi 

pro soutěž Med roku. 

Je to jedinečná příležitost proniknout 

do tajů senzorické analýzy medu a také se 

podílet na profesionálním posuzování 

vzorků medu pro tuto soutěž. V případě 

zájmu kontaktujte ředitele kanceláře 

pro bližší informace nejlépe na emailu 

reditel@psnv.cz. 

Kancelář 
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