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Úvodník 
Vážené včelařky a včelaři, jsme v období, 

které je ideální pro přátelské setkávání 

a také vzdělávání. Některé akce již 

proběhly, jiné nás teprve čekají. V tomto 

čísle e-Věstníku naleznete reportáž 

z nedávné přednášky v Olomouci, několik 

pozvánek a také připomínku některým 

členům PSNV. 

Jednou z proběhlých nedávných akcí byl 

Med roku 2022 - výstava medu v Brně, 

která byla vyvrcholením prestižní soutěže 

o Nejlepší med roku 2022 a také byla 

spojena s odbornou včelařskou konferencí. 

Tyto akce se opět velmi vydařily. Pro před-

stavu můžete nahlédnout do Návštěvní 

knihy z výstavy, stojí to za to  Kniha 

v PDF má 16 listů a není v ní nouze ani 

o kresby, nebo vzkazy návštěvníků, často 

i ze zahraničí. 

Možná ve svých myšlenkách bilancujete 

uplynulou sezonu. Tento čas je velmi 

vhodný pro úvahy nad chovatelskými 

kroky, které jste se svými svěřenkyněmi 

letos udělali (ještě "za čerstva", dokud si to 

pamatujete), také pro prostudování, 

či doplnění Vašich poznámek - co jste 

zamýšleli, co plánujete v příští sezoně atd. 

Neváhejte se do toho pustit, čas ty úmysly 

může odvát a příští rok už si na svůj plán 

z letoška nevzpomenete. Doporučuji také 

udělat revizi včelařského nářadí a vyba-

vení. Do příští sezóny je ještě docela 

daleko a tak je dost času si vše dobře 

promyslet a připravit. 

Marek Konvičný

 

Reportáže 

Olomouc přivítala včelaře

Podzim tradičně umožňuje včelařům 

polevit v péči o včely a více se věnovat 

přípravě včetně vlastního vzdělávání. Proto 

druhou říjnovou neděli Přírodovědecká 

fakulta v Olomouci opět otevřela své brány 

včelařům lačným nových informací. 

Přednášku, z cyklu Olomouckých 

včelařských vzdělávání, pedagoga a vče-

laře doktora Nádvorníka na téma genetiky 

a včel hojně navštívili posluchači nejen 

z Olomoucka ale napříč celou Moravou 

od severu na jih. 

Akce nebyla jen možností poučit se, 

ale také příležitostí potkat se se známými 

včelaři nebo navázat nové kontakty. 

Hovory na včelařská témata rezonovaly již 

během prezence před začátkem přednášky. 

Mnozí návštěvníci využili tento čas také 

jako jedinečnou možnost zásobit se 

kvalitní včelařskou literaturou z naší 

produkce bez nutnosti úhrad za přepravu 

zásilek. Zdarma se rozdávaly také PSNV 

kalendáře pro rok 2023. 

 

 

https://www.psnv.cz/attachment/6fadf143b158/971-MR2022-Navstevni-kniha.pdf
https://www.psnv.cz/attachment/6fadf143b158/971-MR2022-Navstevni-kniha.pdf
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Lehce odbornějšího tématu přednášky 

se možná někteří mohli trochu obávat, 

ale přednášející od prvních okamžiků 

prokázal dlouholeté pedagogické zkuše-

nosti a um zaujmout posluchače svižným 

a poutavým výkladem. Vybrané informace 

byly zajímavé a jejich hloubka a náročnost 

na pochopení přiměřená složení publika. 

Prezentované obrázky dobře vysvětlovaly 

či dokreslovaly to které probírané téma. 

Co bylo ale hlavní devizou lektorova 

přístupu, bylo velké množství srozu-

mitelných příkladů pro pochopení každé 

otázky a jejich glosování vtipnými 

poznámkami.  

Přestávka tak trochu zaskočila návštěvníky 

nefunkčností většiny automatů na kávu, 

čímž se sice vytvořila jindy nevítaná fronta 

u toho posledního provozuschopného, ale 

oplátkou přinesla včelařům nový ad hoc 

debatní prostor. Zde řešili jak otázky 

letošní sezóny na svých včelnicích, tak 

probíraná témata genetiky. Debaty 

pokračovaly i v samotném závěru 

přednášky, a to nejen mezi účastníky, 

ale i s přednášejícím. Posluchači si tak 

spokojeně odnášeli domů mnoho nových 

a cenných informací. 

 

Pro další akce z cyklu Olomouckých 

včelařských setkávání máme pro vás 

připravena také praktická témata z chovu 

matek a problematiky včelích nemocí. 

Jejich seznam najdete na psnv.cz/ovs. Tak 

neseďte přes zimu jen za kamny, domluvte 

se se známými a přijeďte společně 

do Olomouce poslechnout si další poučné 

přednášky!  

Petr Kellner

 

 Pozvánky 

Workshop AF MENDELU 

Zveme Vás na workshop: Jak variabilní 

jsou populace včely medonosné v ČR?, 

který pořádá Agronomická fakulta 

Mendelovy univerzity v Brně dne 

29. listopadu 2022 od 16.00 do 19.30 h. 

 

 

Program: 

 prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - 

Mendel a genetika včel – genetické 

markery tehdy a dnes a jejich 

význam pro hodnocení genetické 

diverzity, 

 doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. - 

Diverzita včel Apis spp. a včely 

medonosné, založení genetické 

banky včel v ČR, 

 prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. - 

Metody detekce genetické 

variability a její vyhodnocování. 

 

https://www.psnv.cz/vzdelavani/cyklus/olomoucka-vcelarska-setkavani
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Po ukončení programu budou otevřené 

laboratoře – ukázky molekulárně gene-

tických metod využívaných v projektu, 

prezentace dat a výsledků řešení projektu. 

Více informací naleznete v pozvánce 

a přihlásit se pak můžete ZDE. 

Kancelář

Valašské adventní setkání 

Teploty klesají, dny se krátí, Vánoce 

i konec roku se nezadržitelně blíží. 

A advent zrovna tak. Po dvouleté nechtěné 

odmlce si Vás opět dovolujeme pozvat 

na Valašské adventní setkání členů PSNV. 

Tak jako minule se setkání uskuteční 

v prostorách stolárny AVOS ve Valašském 

Meziříčí (https://mapy.cz/s/larahocoha). 

Sejdeme se v pátek 2. prosince 2022 

od šestnácté hodiny. Pozvání se samo-

zřejmě netýká pouze Valachů. Je tedy 

jedno, odkud jste, stačí pouze chuť setkat 

se - dveře jsou otevřené všem zájemcům 

z řad členů našeho spolku. 

Na akci není potřeba se přihlašovat, 

nicméně pro přibližnou představu, kolik se 

nás sejde a kolik bude potřeba zajistit míst 

k sezení, budeme rádi, když vyplníte tento 

registrační formulář. Případné dotazy 

zasílejte na e-mail jiri.mohelnik@psnv.cz, 

případně na tel. 777 077 511. 

Srdečně Vás zvou 

a na setkání s Vámi se těší 

Tonda Váhala a Jura Mohelník

OVS - 10. 12. 2022 

Srdečně Vás zveme na přednášku "Chov 

matek pro nesmělé včelaře a jejich 

přidávání do včelstev" Miroslava Křížka, 

z cyklu Olomouckých včelařských 

setkávání, která proběhne 10. prosince 

2022 od 9.00 do 12.00 h. 

Lektor Miroslav Křížek detailně vysvětlí 

svoji osvědčenou metodu chovu matek se 

všemi drobnými detaily, které často 

rozhodují o úspěchu této krásné včelařské 

disciplíny. Na mnoha příkladech z vlastní 

chovatelské praxe neopomene upozornit 

ani na úskalí, která často vedou k nezdaru. 

Program přednášky, organizační detaily 

a možnost registrace na akci je ZDE. 

Organizátoři OVS
 

Různé 

Máte již zaplacené členské příspěvky na rok 2023? 

Vážení kolegové, blíží se konec 

kalendářního roku a s ním i termín 

pro platbu členských příspěvků. Dovoluji 

si Vám připomenout, že členský příspěvek 

na rok 2023 v minimální výši 200,- Kč 

musí být zaplacen nejpozději do 30. listo-

padu 2022 (viz Příspěvkový řád článek II, 

odst. 4). Již jsem Vám o tom poslal email 

(14. listopadu), kde najdete detaily platby.  

Přehled plateb čl. p., včetně předpisu té 

na rok 2023, naleznete po přihlášení 

do svého profilu na našem webu. Pokud 

jste již členský příspěvek zaplatili, tak toto 

připomenutí považujte za bezpředmětné. 

Za projevenou platební kázeň Vám předem 

děkuji. 

Jan Turč, 

správce členské evidence PSNV
 

https://www.psnv.cz/attachment/81a2f56472a3/968-workshop-af-mendelu-29-11-2022.pdf
mailto:apridal@mendelu.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20na%20workshop%20AF%20MENDELU%2029.%2011.%202022%20(Jak%20variabiln%C3%AD%20jsou%20populace%20v%C4%8Dely%20medonosn%C3%A9%20v%20%C4%8CR%3F)
https://mapy.cz/s/larahocoha
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejDik91ZV0SsSNPVWgtwXxKHqT5V7pAzw1hdqpyAfCv6oEFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejDik91ZV0SsSNPVWgtwXxKHqT5V7pAzw1hdqpyAfCv6oEFA/viewform
mailto:jiri.mohelnik@psnv.cz
http://psnv.cz/vzdelavani/akce/ovs-10-12-2022
https://www.psnv.cz/ucet/#userTabMembershipFeeContent

