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Pozvánky 

Olomoucká včelařská setkávání 

Hlavní včelařská sezona je už definitivně 

za námi a nadchází čas příprav na tu další. 

Toto mezidobí je možné využít také 

k čerpání nových informací ze včelařského 

oboru. Bohužel poslední dva covidové 

roky vzdělávacím aktivitám příliš nepřály. 

Ale letos přece jen můžeme s mírným 

optimizmem sledovat úspěšné setkávání 

včelařů na různých akcích.  Ani zdravotní 

situace ani nařízení vlády momentálně 

nekladou takovým akcím žádné významné 

překážky. Rádi jsme proto s týmem 

Olomouckých včelařských setkávání 

připravili další běh tohoto vzdělávacího 

cyklu. Pokud byste se tedy chtěli potkat se 

svými přáteli včelaři a zaposlouchat se do 

nových včelařských informací, podívejte se 

na podrobnosti připravených přednášek 

na webu psnv.cz/ovs. 

Nejbližší přednáška zmíněného cyklu 

proběhne neděli 13. listopadu 2022. 

Chcete-li lépe porozumět včelám z pohledu 

genetiky a orientovat se při výběru matek 

pro vaše vlastní chovy, neměli byste 

vynechat přednášku Dr. Petra Nádvor-

níka. Na ní se seznámíte se základními 

genetickými principy i vybranými 

podrobnostmi. Na přednášku do Olomouce 

můžete přijít také bez předchozí registrace, 

ale pokud si účast zajistíte předem ZDE - 

na stránce této akce, získáte výhodnější 

cenu, která odpovídá loňským cenám 

bez dalších navýšení. 

Petr Kellner 
 

Reportáže 

Oslava 60. výročí SOU Blatná 

Ve dnech 27. a 28. září uspořádalo Střední 

odborné učiliště v Blatné oslavu 60. výročí 

od jeho založení. Při této příležitosti byl 

připraven bohatý program na téma Den 

moderní techniky v SOU Blatná. Ačkoliv 

škola prezentovala nejmodernější techniku 

na poli autonomního zemědělství, k vidění 

byl i dakarský speciál fotografa pouštní 

rallye, elektromobil Škoda Enyaq, hasičská 

technika, autoveteráni, motoveteráni 

a dokonce i závodní malotraktory. V areálu 

školy byly mimo jiné k vidění i výstavní 

expozice jednotlivých učebních oborů, 

mezi nimiž byla pochopitelně i výstava 

učebního oboru Včelař, kde výuka probíhá 

na základě úzké odborné spolupráce 

s PSNV. K vidění zde byla plně 

automatická linka na vytáčení medu, 

systém ProBee pro elektronické moni-

torování včelstev online, expozice výroby 
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svíček a mezistěn z vlastního vosku Mgr. 

Aleny Machové z Losiné u Plzně, 

historické medomety a další. 

Zajímavostí včelařské expozice byla 

i historická Jawa 175 Special z roku 1937, 

která na počátku 2. světové války 

zachránila včelaři, otci učitele včelařství 

Petra Texla, život. Uchazeči o studium 

oboru Včelař, které probíhá na učilišti 

dálkovou formou, uvítali toto milé setkání 

s pěkným kouskem historie, která stále 

snoubí jednoduchost, funkčnost a krásu. 

Další informace a foto z akce jsou ZDE. 

Václav Novák 
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