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Úvodník 
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři  

e-Věstníku, právě čtete jeho poslední číslo 

v roce 2022. 

V letošním roce PSNV pořádala mnoho 

zajímavých akcí a výstav, můžete se nyní 

podívat na jejich přehled… Za zmínku 

stojí především VIII. Jarní seminář 

nástavkového včelaření v Nepomuku, 

prestižní včelařská konference Mendel 

včelařem a tradiční oblíbená akce Med 

roku - výstava soutěžních medů s konfe-

rencí. 

Jsem rád, že se našemu spolku stále daří 

naplňovat své poslání. Děkuji jménem 

kanceláře i jménem vedení PSNV, všem 

kolegům a členům spolku, kteří nám 

všemožně pomáhají. Bez Vaší pomoci, 

by šly pořádat akce, či se jiných účastnit, 

vydávat publikace, jednat s institucemi, 

nebo dělat jiné potřebné činnosti v oboru, 

jen velmi těžko. 

Vše dobré a hodně zdraví do nového roku 

za Vedení spolku, jeho kancelář, i redakci 

e-Věstníku přeji Vám, Vašim blízkým 

a také Vašim včelám. 

Marek Konvičný

 

Aktuality 

Kniha Včelařství IV.

Právě vychází IV. (poslední) svazek 

souboru učebnic Včelařství. Završuje se 

tak dílo, které se vytvářelo osm let oproti 

původnímu dvouletému plánu. Za toto 

zdržení se omlouváme, avšak předkládané 

dílo tím získalo na aktuálnosti zařazením 

nejmodernějších trendů oboru. 

Objednání je možné už teď, 
ale kniha se bude rozesílat 
nejdříve až 19. 12. 2022. 

Do kapitoly Zařízení pro získávání 

včelích produktů Ing. Petr Texl 

a kolektiv zařadili a popsali zařízení, která 

https://www.psnv.cz/akce/probehle/
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používají všechny skupiny včelařů, hobby 

i profesionálové. U každého včelího 

produktu je včleněna podkapitola 

Sledování kvality s popisem tzv. mobilní 

analytiky, kterou zvládne každý včelař, 

a fyzikálně-chemických postupů na bázi 

nejmodernějších metod a trendů 

v profesionálních zkušebnách. 

 

 

Ing. František Texl v kapitole Profe-

sionální včelařství uvede čtenáře do pro-

blematiky českého komerčního včelařství, 

které v porovnání s evropským nemá 

jednoduché postavení. Jako dlouholetý 

předseda Sekce komerčních včelařů 

při Českém svazu včelařů z. s., má patřičný 

nadhled na problematiku, zná slabé a silné 

stránky podnikání ve včelařství v naší 

převčelené a malými včelaři obsazené 

krajině. 

Na předchozí kapitolu navazuje Ing. 

Jaroslav Lstibůrek, MBA, kapitolou 

Marketing a vedení malého podniku. 

Mimo jiné uvádí skutečnost, že cenu medu 

v České republice neurčují velcí hráči jako 

u jiných komodit. Kvůli převaze skupiny 

malých včelařů, kteří zpravidla do kalku-

lace nezahrnují hodnotu své práce, 

neodpovídá cena medu všem vynaloženým 

nákladům. Z těchto důvodů podnikání 

ve včelařství není snadné. O to větší 

význam pro prosazení se na trhu má dobrý 

marketing. 

Další detaily ke knize a možnost objednání 

je ZDE. 

Kancelář 

 

SE VČELAMI NA KAFI 

- je nový přednáškový a diskuzní včelařský 

formát v novém roce 2023 v Kulturní 

kavárně Železářství U Šulců v Blatné (okr. 

ST), tř. J. P. Koubka 6. Setkání budou 

probíhat vždy ve čtvrtek od 18. hodin, 

před termínem výuky oboru Včelař, v SOU 

Blatná. 

Obsahem prvního setkání ve čtvrtek 

12. ledna 2023 bude diskusní večer 

s autory IV. dílu učebnice Včelařství. 

Přednášet budou: Petr Texl, František 

Texl, Jaroslav Lstibůrek, Lukáš Prýmas 

a Tereza Škorpilová. 

Zveme včelaře z blízkého i vzdáleného 

okolí Blatné, studenty oboru Včelař 

a všechny příznivce včelařství. Na místě 

bude k dostání publikace PSNV, včetně 

nově vydané učebnice Včelařství IV. 

Petr Texl 

 

  

https://www.psnv.cz/produkty/knihy/vcelarstvi-svazek-iv/
https://www.psnv.cz/produkty/knihy/vcelarstvi-svazek-iv/
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 Pozvánky 

OVS - 10. 12. 2022 a 21. 1. 2023 

Srdečně Vás zveme 

na přednášky z cyklu 

Olomouckých včelař-

ských setkávání, nejprve 

na DNEŠNÍ přednášku 

"Chov matek pro nesmě-

lé včelaře a jejich přidávání do včelstev" 

Miroslava Křížka, která proběhne DNES – 

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 

na akci je ZDE. 

Další akcí cyklu OVS je pak přednáška 

“Jak se nebát moru a hniloby včelího 

plodu” kde lektorka MVDr. Jana 

Cihlářová 21. 1. 2023 od 9.00 do 12.00 h. 

prostupně probere: příčiny vzniku těchto 

nákaz, klinické příznaky nákaz, šíření 

nákaz, preventivní opatření a legislativu.  

Program přednášky, organizační detaily 

a možnost registrace na akci je ZDE. 

Organizátoři OVS

 

 

Různé 

Nezapomněli jste na něco? 

Vážené kolegyně a kolegové, dovedu si 

představit, že v době adventu Vám zabírají 

nejvíce času přípravy na nejkrásnější 

svátky v roce. U mne je to stejné. Máme už 

dárky pro všechny? Jaký stromeček si letos 

ozdobíme? Kolik druhů cukroví budeme 

mít? Já se osobně těším nejvíce na to, 

až můj nejmladší vnuk, který se narodil 

v květnu, uvidí prvně rozsvícený vánoční 

stromek.  

Zkrátka myslím na všechno možné a tak se 

mi přihodilo, že jsem dosud ještě neuhradil 

členské příspěvky PSNV na rok 2023. 

A tak si dovolím tímto způsobem 

připomenout Vám, kterým se stalo to, 

co mně a požádat Vás o úhradu. Email 

s platebními údaji jste dostali do vašich  

e-mailových schránek již 15. 11. 2022. 

Všem, kteří členské příspěvky již uhradili, 

děkuji. 

Přeji Vám a Vašim blízkým pohodové 

prožití svátků vánočních a do nového roku 

pevné zdraví. Nesmím zapomenout na naše 

pichlavé miláčky. Těm přeji klidné 

přezimování a na jaře pak bohatou pylovou 

a nektarovou snůšku z rozkvetlých sadů 

a luk. 

Jan Turč, 

správce členské evidence PSNV

 

http://www.psnv.cz/ovs
http://www.psnv.cz/ovs
http://psnv.cz/vzdelavani/akce/ovs-10-12-2022
https://www.psnv.cz/vzdelavani/akce/ovs-21-1-2023

