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Úvodník
Vážené včelařky a včelaři, máme za sebou 

výstavu Včela!!! v Ostravě i výstavu 

ANIMAL TECH v Brně. Výstavy byly 

bohužel, zřejmě díky covidu, chudé účastí 

i vystavovatelů, i návštěvníků… 

Přesto mnozí včelaři přišli a tak lze 

vyhodnotit naši účast na těchto výstavách 

jako úspěšnou – v této nelehké době. 

Tento e-Věstník je ryze pozvánkový. 

Doufáme, že po volbách nám zvolené elity 

opět neomezí naši činnost… Je i na Vás, 

komu dáte svůj hlas. 

Srdečně Vás tedy zveme na blízkou akci 

Med roku a pak i na další akce z naší 

nabídky, které snad budou průběžně 

přibývat. 

Marek Konvičný
 

 

Pozvánky

Med roku 2021 – VII. ročník – výstava medů a konference 

PSNV pořádá i letos soutěž 

Med roku při akci Národní 

výstava medu v Brně 

ve dnech 2. až 3. 10. 2021. 

Tato tradiční událost 

proběhne podobně jako v loňském roce – 

v krásné a zároveň nejstarší světské stavbě 

v Brně – v budově Staré radnice. I letos 

budou pro návštěvníky k dispozici volné 

vstupenky do radniční věže. 

S ohledem na nízký počet přihlášených, 

jsme byli nuceni zrušit plánovanou 

konferenci spojenou s touto výstavou. 

Faktorem, který změnil ráz soutěže 

a výstavy, je pandemická situace spojená 

s nákazou Covid-19. Aby celá akce mohla 

proběhnout, doprovází ji řada bezpečnost-

ních opatření. Přesto nebudou návštěvníci 

Medu roku 2021 ochuzeni o možnost 

poznat a ochutnat ty nejkvalitnější medy 

od českých včelařů. 

Aktuální informace k Národní výstavě 

medu můžete sledovat ZDE. 

Několik upozornění: 

Parkování v Brně - o víkendech a státních 

svátcích platí parkování zdarma po celém 

Brně, v oblasti B i C. Není tedy potřeba 

registrovat vozidlo a hradit poplatek. Zde 

naleznete mapku s vyznačením parko-

vacích zón: 

https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/ 

Ubytování – pokud někdo z Vás plánuje 

návštěvu spojenou s ubytováním, pama-

tujte na bezinfekčnost - očkování, testy, aj. 

Kancelář

    

Olomoucká včelařská setkávání 

PSNV Vás zve na přednášky 

cyklu OVS, jejichž ucelený 

přehled můžete najít na webu 

PSNV v samostatné sekci. 

První přednáška na téma Chov včel 

a matek z vajíček proběhne 23. 10. 2021 

a lektorem bude MUDr. Jiří Marx. 

Kancelář
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