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Aktuality

Překvapení od pana profesora 

 

Pan profesor Jerzy Demetraki-Paleolog si 

připravil pro blížící se konferenci Mendel 

včelařem nejen prezentaci v Českém 

jazyce, ale také bonusový materiál 

pro účastníky konference - více si o tom 

přečtete ZDE. 

Konec možnosti registrace na tuto 

konferenci se blíží - 1. července 2022 

do 17.00 h., proto neváhejte využít této 

unikátní akce - detaily a možnost registrace 

naleznete ZDE. 

Kancelář 

Med roku 2022 

PSNV bude i letos 

pořádat soutěž Med roku 

při akci Národní výstava 

medu v Brně s konfe-

rencí na téma "Včelí 

pastva" ve dnech 8. až 9. 

října 2022. Všechny 

detaily k soutěži, registraci a později 

i informace k výstavě a konferenci 

naleznete na stránkách www.medroku.cz. 

Již nyní tedy můžete registrovat vzorky 

svých medů do této prestižní soutěže. 

Nejlepší Med roku ČR může být jen jeden, 

třeba to bude právě ten Váš…  

Kancelář

 

 

Oznámení 

Odešel Tomáš Heller 

Na konci školního roku zemřel náhle 

ve věku 44 let Mgr. Tomáš Heller. Učitel 

na Základní škole v Sedlčanech uplatňoval 

pedagogické zkušenosti také při výuce 

předmětu Včelí pastva při dálkovém studiu 

oboru Včelař na Středním odborném 

učilišti v Blatné. Sám včelařil a znal včelí 

pastvu dokonale s přesahem do současných 

ekologických problémů. Propagoval udrži-

telné včelařství, měl cit pro návrat starých 

odrůd nejen ovocných stromů. 

Tomáš Heller byl u zrodu Spolku 

chovatelů včely tmavé, který vyhledával 

na Šumavě a v Novohradských horách 

zbytky původní (autochtonní) včely 

medonosné tmavé. V současnosti byl 

předsedou tohoto spolku. Včelstva choval 

na stanovištích v Sedlčanech a na Šumavě. 

https://www.psnv.cz/clanek/oznameni/prekvapeni-od-pana-profesora/
https://www.psnv.cz/vzdelavani/akce/mendel-vcelarem-konference-2022
http://www.medroku.cz/
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Výuka předmětu Včelí pastva v podání 

Tomáše Hellera měla přesah i do proble-

matiky zelených střech, druhových medů 

a včelích plemen, včetně zkoumání morfo-

metrických znaků. 

Tomášovou poslední aktivitou bylo 

mapování výskytu rostliny Krvatec totem 

(Sanquisorba officinalis L.) na šumavských 

loukách. Tato rostlina spolu se zemními 

mravenci je potřebná pro udržení populace 

vzácných modrásků. 

Tomáši za vše děkují včelaři, absolventi 

z Blatné, včela tmavá a také modrásci. 

PSNV-CZ, z. s. 
 

 


