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Aktuality 

Konference Mendel včelařem 

 

Genetika včelstev je cesta jak je mít zdravá 

a silná. Srdečně Vás ještě jednou zveme 

na blížící se konferenci, kde se také 

dozvíte jak toho dosáhnout v praxi. Tato 

unikátní akce proběhne už tuto sobotu - 

2. července 2022. 

Šlechtění včelstev na odolnost proti 

škůdcům a nemocem je bezpochyb jediný 

způsob jak v budoucnu úspěšně včelařit. 

Na připravované konferenci tedy, kromě 

genetické teorie a nahlédnutí do historie 

včelařské genetiky, zazní také praktické 

informace o plemenitbě včel. 

Neváhejte využít jedinečné možnosti 

si poslechnout přední odborníky na tuto 

problematiku a zkusit pak tyto poznatky 

přenést do svého včelaření - termín 

uzávěrky přihlášek je 30. června. 

Detaily programu, abstrakta přednášek, 

jakož i možnost se přihlásit na konferenci 

naleznete ZDE. Členové PSNV mají 

slevu na vstupném. 

Marek Konvičný 
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Nezapomínejte na monitoring! 

Nezapomínejte u svých včelstev 

na monitoring úrovně napadení kleštíkem 

včelím. A to nejen z důvodu, že vám to 

od letoška ukládá Metodika kontroly 

zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 

2022 - konkrétně ExM330 (a mnozí včelaři 

to ani netuší), ale především proto, 

že máme po letním slunovratu 

a zanedlouho se začne rozhodovat o tom, 

v jaké kondici a síle budou naše včelstva 

na jaře v roce 2023. Či zda se ho vůbec 

dožijí. Nepodceňujte důležitost letního 

monitoringu a pamatujte na to, že i jediné 

silně napadané včelstvo, pokud se včas 

neošetří, dokáže na podzim způsobit 

kolaps celého stanoviště. 

Jiří Mohelník 

Otevřená Rada 

Vážení a drazí členové našeho spolku, 

dovoluji si Vás srdečně pozvat na otevřené 

jednání rady spolku, které se uskuteční 

v předvečer konference Mendel včelařem, 

na kterou jsem si Vás dovolil pozvat 

v minulém vydání e-Věstníku. Využijte 

příležitost setkat se nejen s vedením 

PSNV, ale i ostatními členy našeho spolku. 

V rámci jednání rady můžete vznést své 

dotazy ohledně dění a směřování PSNV, 

či jakýkoliv jiný dotaz ohledně spolku, 

který Vás napadne. Jednání rady pak 

většinou přejde v přátelskou diskusi 

o včelách a všem kolem nich a nezřídka se 

protáhne do pozdních večerních hodin... 

Přijeďte tedy v pátek 1. července 2022 

do Hynčic. Jednání rady PSNV začíná 

v 19 hodin, a to v rodném domě Johanna 

Gregora Mendela (Hynčice 69, 742 35 

Vražné), stejně jako zmíněná sobotní 

konference. V místě je zajištěno 

i ubytování – pokud o něj máte zájem, 

kontaktujte prosím ředitele kanceláře 

Radomíra Hykla (reditel@psnv.cz), 

a to nejpozději do čtvrtku 30. června 2022 

do 16 hodin. 

A na závěr mého pozvání jeden tip – 

pokud ještě nemáte žádný konkrétní plán 

na případný prodloužený víkend (svátek 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

a den upálení mistra Jana Husa), přijeďte 

v pátek 1. července 2022 do Hynčic - 

region Poodří má rozhodně co nabídnout 

i po stránce turistických a přírodních 

zajímavostí. A pokud by Vám to bylo 

málo, můžete zavítat i na naše krásné 

Valašsko. Díky množství cyklotras se dají 

oba tyto regiony poznávat a ochutnávat 

i na kole. 

Těším se na setkání s Vámi. 

Jiří Mohelník 
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