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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
Letí k Vám 10. letošní číslo. Je tak trochu
monotematické. Kromě několika aktualit se
zaměříme pouze na sněm a hlavně na volby
do rady PSNV. Představíme Vám několik
kandidátů, které sjednala rada. Tenhle
výběr je ale jen jakýmsi základem.
Zkuste i Vy mezi sebou najít další
kandidáty, zkuste i sami zvážit, zda byste to
břímě na sebe byli ochotni vzít. A Vy, kteří
pracujete v regionálních sdruženích:
nechcete mít svého zástupce v radě?
A nemusí hned pršet… To platí o další
užitečné pomoci, letos se totiž ukázalo, že
na řadě akcí nebyla o aktivní členy a
pomocné ruce nouze.
Proč tohle píšu: často mi kolegyně či
kolegové volají a mluví o pluralitě,
svobodném výběru a o tom, že situace, kdy
kandidáty do rady vybírá jen samotná rada,
je přinejmenším problematická. A že by si
to představovali jinak.
Vlastně s tím i souhlasím, taky si za
současné situace přeji, aby tomu bylo jinak,
ale nevidím při současné pasivitě většiny
šanci na zlepšení. Kritikové mají pravdu,
ale byvše vyzváni, aby oni sedli k veslu a
jali se uskutečňovat svoji vizi, praví, že oni

ne. Je to poněkud depresivní, přiznávám.
Kdyby nenavrhovala rada, měli bychom
zatím jediného kandidáta-nekandidáta, neb
ten už vlastně v radě je…
Myslím tu situaci velmi trefně popsal text
Lukáše Mately, který najdete níže. A za ním
pak objevíte stručná představení těch, kteří
vyjádřili ochotu státi se oněmi pověstnými
tažnými koni.
Většinu diskuse ale, prosíme, přesuňme
poté na interní fórum, kde je už na to
připravené vlákno. Jeví se nám tu dvě
klíčová témata: kandidáti do rady a jejich
názory a pak další směřování PSNV. S tím
bude také souviset téma o změnách ve
stanovách, budou jen malé, ale sněm je musí
schválit. Nebo nemusí…
Jako bonus ještě informace: na webu PSNV
přibylo pár komentovaných fotogalerií z
letních a podletních akcí …
A ještě speciální poděkování kolegyním a
kolegům, díky jejichž pomoci se vydařila
účast PSNV na ostravské výstavě Život na
zahradě. Poděkování za skvělou kávu patří
také kávovaru…
J. Matl

Z našeho života
Členské příspěvky
V pondělí 3. 10. byly všem členů PSNV
odeslány informace o platbě členského
příspěvku na rok 2017. Termín je opět
poněkud posunutý, čímž jsme dosáhli

cílového stavu, kdy nejzazší termín platby
je 31.12. Nebudou tak vznikat problémy,
které jsme řešili v minulých letech, totiž
vznik dluhu na členských příspěvcích při
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termínu platby až v roce, na který se
příspěvek vztahoval. Za současné situace
členům, kteří příspěvek do konce roku
neuhradí, členství skončí, aniž by bylo
nutné použít ustanovení o zániku členství z
důvodu nezaplacení příspěvku. Takovým
členům nevznikne dluh a budou moci

případně do našeho spolku znovu v
budoucnu vstoupit.
Pokud jste výzvu k platbě neobdrželi,
prosím kontaktujte mě na adrese
jednatel@psnv.cz.
Michal Kabát, jednatel PSNV-CZ

Něco ke sněmu a volbám. Něco velmi podstatného…
Necháme si líbit, zda zvolíme do čela naší
PSNV kandidáty, které nám rada
vybere?

Předpokládám, že se situace příliš
nezměnila a že přebytek nových tváří –
kandidátů do rady společnosti nenastal.

Jak jsme se dozvěděli, v posledním eVěstníku (9/2016 – pozn. red.), bude se na
podzim, dokonce již za necelé dva měsíce,
konat Sněm PSNV-CZ, což je nejvyšší
orgán, nejdůležitější událost našeho spolku.

Máme ale nové možnosti: začaly se
formovat a fungovat regionální skupiny,
které by právě nějaké své kandidáty do rady
mohly vygenerovat. Stejně tak máme
platformu – Interní fórum – jako prostředek
pro diskusi, sdílení názorů a jejich tříbení. I
zde by mělo být možné mezi přispěvateli
zkusit najít své „želízko v ohni“.

Poslední Sněm se konal 7. 3. 2015 a
stanovil, že „Sněm se schází alespoň
jedenkrát za dva roky“. Pomineme-li již
vesměs adventní prosinec vyhrazený pro
manévry s vyvíječi aerosolu :-), pak ještě
nejzazší termín pro konání sněmu je leden
nebo únor 2017, aby byly naplněny stanovy.
Ty dále uvádějí: „Sněm volí a odvolává:
a) prvního a druhého místopředsedu
společnosti;
b) předsedu celostátní kontrolní komise;
c) členy rady a celostátní kontrolní
komise.“
Z doby, kdy jsem ještě působil jako jednatel
společnosti (mající za úkol hlavně vedení
členské agendy) a účastnil se jednání rady,
vím, že se před sněmem řešil „nedostatek“
kandidátů do dalšího období a každý radní
si vzal za své doporučit 1 – 2 kandidáty za
sebe, což se více či méně dařilo.

Pokud máme představy co v naší PSNV
zlepšit, co dělat jinak, čemu se vyhnout,
prosím, nabídněte své pohledy ať už
prostřednictvím interního fóra nebo eVěstníku (redakce: e-vestnik@psnv.cz) a
úplně ideální varianta je nabídka své
kandidatury s chutí své představy, či vize
realizovat. Rád bych se v předstihu před
sněmem seznámil s kandidáty:
Kdo máte co říci a nabídnout pomoc naší
Společnosti, prosím, využijte příležitosti,
kandidujte do rady. Snad se 26.11. potkáme.
Pokud tuto příležitost nevyužijeme,
můžeme si jen obtížně stěžovat, že jsme
přišli jen odhlasovat kandidáty, které nám
rada předložila (předvybrala) a že nemáme
možnost nic ovlivnit. Vše je v našich rukou.
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Lukáš Matela – jednatel 2010 - 2014,
dnes řadový člen
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Představujeme kandidáty do rady
Na tomto místě uveřejňujeme jen stručná
představení těch, kteří do uzávěrky poslali
ke své kandidatuře text redakci. Další
aktivitu, prosíme, přesuňme na interní
fórum PSNV, kde se jistě objeví další
kandidáti a kde se, jak doufáme, rozvine
mnohými tak očekávaná debata…
Ještě rekapitulace: současná rada pracuje ve
složení (abecedně: Zdeňka Cutáková, R.
Hykl (1. místopředseda), Michal Kabát,
Alena
Machová,
L.
Marek
(2.
místopředseda),
Leopold
Matela
(předseda), Jiří Matl.
Podle gentlemanské dohody učiněné na
sněmu, mají sice všichni členové tříletý
mandát, protože minulý sněm se řídil ještě
starými stanovami. Ve stanovách nových je
nastavena v podstatě roční periodicita
sněmu a klouzavý mandát členů rady. Bylo
tedy dohodnuto, že na letošním sněmu,
který se již bude řídit novými stanovami, se

vše napraví tak, že někteří členové odstoupí
(s tím, že mohou opět kandidovat).
Informovali jsme o tom ve Věstníku č.
7/2015 na s. 3).
Ze současného složení rady zůstávají Z.
Cutáková, A. Machová, L. Marek.
Odstupuje L. Matela jako člen rady, tedy i
jako předseda. Kandiduje ovšem znovu.
Členství v radě se vzdávají R. Hykl a M.
Kabát a J. Matl (poslední jmenovaný hodlá
požádat o nový mandát volbou).
Vzhledem k této situaci bude nová rada
muset zvolit i předsedu a 1. místopředsedu.
Protože se přihlásila řada velmi dobrých
kandidátů, bude sněm moci rozhodnout
např. i o zvýšení počtu členů rady na 9, či
dokonce na 11.
Do uzávěrky tohoto Věstníku se představili
tito kandidáti:
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Vojtěch Hajný
nar. 10. 3. 1978
člen Oblastní skupiny PSNV
Včelařím cca od 10 let, bohužel s malými přestávkami (vojenská
služba, krádež včel). Odborné včelařské vzdělání postrádám, vše
naučeno od dědy, dále pokusem a omylem. Ve včelařské praxi na
farmě uplatňujeme systém ekologického chovu včel, žádná chemie
ve včelstvech zařazených do šlechtění. Ve včelstvech vyřazených
používám organické kyseliny. Včely si šlechtím sám v uzavřené
lokalitě. Včelstva máme na farmě rozeseta po krajině, nemáme centralizovanou včelnici. V
současné době se staráme na farmě o 48 produkčních včelstev a o cca 50 oddělků.
Jsem aktivním členem Oblastní skupiny sever PSNV, pořádám kursy pro veřejnost, přednášky
pro ZŠ. V roce 2017 máme naplánované dvě LŠNV a jeden kurs specializovaný na
ekologický chov včel. V radě bych se chtěl specializovat na legislativu a ekologii ve
včelařství, což již činím prostřednictvím ASZ. Na interním fóru budu plně k dispozici pro
další otázky.

Hynek Kadečka
Vystudoval jsem zootechniku na ČZU, obor Včelař v Blatné, ale živí
mě záchranařina.
Je mi 35 let, jsem z Havlíčkova Brodu. Včelařím od roku 2014, mojí
metou je taková malá rodinná farma. Nyní mám 20 včelstev, vše
Langstroth 159. Nikdy jsem nebyl členem ČSV, zkušenost s prvním
kontaktem se SVS je tragikomická, o tom snad více na fóru.
Co čas dovolí, snažím se jezdit na setkání během roku, nabízet
pomocnou ruku při akcích PSNV či jejích členů.
Vidím v sobě spíše tažného koně než lídra a vizionáře.
Těším se na otázky a debatu na fóru.

Miroslav Křížek
Pokud bych měl něco málo napsat o sobě tak asi následující:
Včelařím od roku 2011, kdy jsem zpočátku začal pouze s
vědomostmi, že včely létají a mají žihadla. Vzhledem k této
informační mezeře jsem se vetřel na Včelařskou školu do Hranic a
nestačil se divit, do čeho jsem se to pustil. Po absolvování školy jsem
ještě absolvoval Letní školu nástavkového včelaření a zúčastnil se
několika přednášek a seminářů. Od roku 2013 pak organizuji Letní
školu nástavkového včelaření na Bouzově, popřípadě další
přednášky.
Jako hlavní cíl pro práci v radě PSNV bych si vytkl zlepšení komunikace mezi vedením a
členskou základnou, která podle mého názoru má několik slabých nebo i chybějících míst.
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Ostatní otázky týkající se mé osoby bych raději přenesl na Interní fórum PSNV a nezvětšoval
velikost jistě již dost velkého e-Věstníku.

Leopold Matela
Narozen: 8. prosince 1953
Včelař od roku 2004, člen PSNV-CZ od r. 2004, člen Mendelovy
společnosti pro včelařský výzkum, z. s.
Mým cílem v PSNV-CZ je udržet kontinuitu její činnosti, která byla
vždy zaměřena na propagaci jednoduchých metod včelaření s
respektováním biologických potřeb včel.
Podílet se na vzdělávání, které je jedním z pilířů samostatného
odborně znalého včelaře
Přispět ke spolupráci nových včelařských spolků v zájmu vytyčení
společných cílů v oboru, zejména ve vztahu ke státní správě a
formulace odpovídajícího národního včelařského programu, který bude vycházet z nových
poznatků oboru.
Mým zájmem je ekologie a ochrana přírody. Zde spatřuji další možnosti spolupráce se spolky
i mimo oblast včelařství.
Činnost PSNV-CZ je rozmanitá mnohovrstvá a chci se ji věnovat i v budoucnu, ať už budu
zvolen či nikoliv.

Jiří Matl
Mnozí mě kvůli mé nevymáchané hubě znají z jiných virtuálních i
skutečných komunit. Členové PSNV asi z e-Věstníku, který se
snažím s přáteli redigovat už pár let. Tu ale hodnocení nenáleží mně,
leč kolegům, kteří v tom se mnou jedou, ale především těm, pro které
tu Věstník je…
Jsem ročník 1952, žiji v Dobřichovicích na dolní Mži.
Včelařím 10 let a k PSNV jsem se dostal někdy kolem roku 2010,
vlastně při oné slavné mezinárodní konferenci k desetiletému výročí
našeho sdružení, na níž John Kefuss oním pověstným smetákem zametal roztoče i předsudky.
Což dodnes někteří nemůžou rozdýchat…
No a pak jsem na jednom z Pražských včelařských setkání téhož roku potkal Petra Texla,
Broňka Grunu, Ivana Černého a další a požádal o přihlášku. Další vývoj byl jednoduchý. Zjistil
jsem, že jsem tam, kde jsem toužil být a u toho, u čeho jsem být chtěl. A že PSNV je ta
komunita, v níž jsem správně. A protože se nechci jen dívat, nabídl jsem spolupráci. Výsledek
už znáte.
Možná se divíte, proč píšu sem, když mám ještě na rok mandát v radě. Vysvětlím:
Vzal jsem na sebe v radě řadu úkolů a témat, ale nejsem si jist, zda jsem svém slibu dostál k
obecné spokojenosti. Vnímám řadu kritických připomínek k činnosti rady a zejména k činnosti
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mé. Zvládli jsme řadu věcí, za touhle radou je spousta práce, která možná není až tak vidět
navenek. Něco jsme také nezvládli či zvládli tak, že někdo byl spokojen, jiný měl námitky.
Týkaly se se také toho, co jsem na sebe vzal já. To všechno je naprosto v pořádku, cením si
toho, že v PSNV si můžeme vše vyříkávat jaksi „naostro“.
Sám jsem na sebe vzal zlepšení interní komunikace. Sliboval jsem větší orientaci na práci s
našimi členy. Podporu regionálních sdružení. Osobně výsledky své činnosti na tomto poli
hodnotím jako jen částečný úspěch a výtky beru. Upřesním na IF, kde složím počet ze své
činnosti velmi rád.
S čím mám problém? Na interním foru diskutuje jen zlomek členů. Trochu víc jich toto forum
sleduje, ale jen pasivně. Většina stojí stranou. Cca 2/3 z těch už pomalu 800 našich členů.
Nedokázali jsme je přesvědčit? Proč? Co je špatně? Nebo je to normální? Máme s tím něco
dělat? Nebo to nechat být, když naši členové to asi tak chtějí? A co když se jen stydí a mají
pocit, že by vstupovali na hřiště, o němž si nejsou jisti, že by na ně vstoupit měli? Jasně! Měli!
Říkám za sebe…
Tyhle otázky nabízím do podrobnější debaty. Stejně tak jako otázku cílů a vizí jak PSNV, tak
oboru a role PSNV v něm. Bude se nám to hodit, až budeme jednat s ostatními spolky či se
státní správou, jakkoli tohle téma vizí a cílů bych bral spíš v obecnější rovině. Opět vysvětlím
na IF.
Konečně začínají vznikat regionální sdružení a připravují moc zajímavé akce (Severní jízda,
Olomoucká včelařská setkávání a d.). Zde ale hodnotím svůj podíl jako spíše marginální. Tyhle
skvělé akce jdou za těmi, kteří je vymysleli a odpracovali. Je to jen dobře. Rada tu má být jen
jako pomoc v nesnázích nebo jako základní servis. Tohle vidím jako budoucnost PSNV.
Hodnotím to celé tak, že i já jsem pro to mohl a měl udělat víc. Nebo něco udělat prostě jinak.
Nevzdávám se avšak, doufám, že najdeme způsob, jak věci společně posouvat dopředu. I třeba
za cenu onoho známého šprůchu bratří Justů: „kupředu, ale vopatrně…“
Proto jsem se rozhodl požádat znovu o potvrzení svého mandátu ve volbách členů rady…
Nebudu-li zvolen, budu pro PSNV pracovat dál tam, kde budu něco platný.
Čeká nás spousta práce a řadu věcí bychom měli změnit.

Petr Texl
Narozen: 1953
Byl jsem požádán, abych se představil: pocházím ze 7 dětí z
jihomoravského Šatova (z toho 4 včelaříme). Vzdělání: ZDŠ Šatov,
SPŠ keramická Bechyně, VŠ chemicko-technologická Praha,
Ústřední včelařská škola ČSV. Zaměstnání: Tesla Blatná (vývoj
optoelektroniky), PČR (laboratoř forenzní chemie), PSNV
(kancelář), nyní důchodce.
Včelařství: 94 včelstev v L-159, předseda ZO ČSV Černívsko (od
roku 1995); zakládající člen PSNV (2000); předseda PSNV (2003 –
2009), ředitel PSNV (2009-2015), kancelář (do VI. 2016). Člen
MSVV a Spolku chovatelů včely tmavé.

Strana 6

10 / 2016
7. 10 . 2016
Účast v projektech PSNV: LŠNV, Med přímo od včelaře, VMS, Jihočeská včelařská škola,
Včelař – Farmář, 150 let medometu, Moderní včelař, učebnice Včelařství.
Stárnu, jsem již pomalejší, a proto jsem rád, že přicházejí do funkcí noví, mladší včelaři s
novými nápady. Včelařství v ČR není uspokojivé. PSNV nesmí být pouze opozicí, ale naopak
nabízet konstruktivní řešení a nové projekty. Pokud bude třeba, rád ještě v Radě PSNV pomohu,
zejména pokud jde o časopis Moderní včelař.

Miloš Vondruška
Zaměstnání: technik, konkrétně pracuji celý svůj profesní život v
telekomunikacích. Je mi 44 let, bydlím v Praze 7, včelařím od dětství
s otcem, aktivněji (tvorba oddělků, zájem o alternativní metody
tlumení V. d.) posledních 5 let.
V PSNV vidím velký potenciál, neboť ji považuji za sdružení lidí,
kteří jsou aktivní a kteří dělají pro obor plno užitečných věcí. Proto
bych rád také přiložil ruku k dílu.
Vidím, že pokulhává interní komunikace na všech úrovních. Dále
jsem toho názoru, že je potřeba dát o PSNV více vědět, protože jsou
o nás šířeny různé nepravdy a pomluvy a je potřeba dávat najevo, o co nám jde.
Rád bych pomohl v oblasti propagace a popularizace včelaření pod hlavičkou PSNV. Poslední
dobou organizuji přednášky pro komunitní zahrady, přednášel jsem na LŠNV v Krušlově a na
Borových Ladách a v Praze v Toulcově dvoře o včelaření ve městě atd. Jsem členem týmu,
který v Praze připravuje cyklus Pražská včelařská setkávání. Také mohu pomoci s technickými
věcmi.
Oblastní skupiny mají moji podporu a jsem rád, že pomalu vznikají a začínají pracovat. Čím
samostatněji, tím lépe.
Více se budu věnovat vysvětlování svých stanovisek na IF.
Kandidoval jsem do rady PSNV-CZ již na IV. sněmu na jaře 2015.
Osobní stránky: www.vcelynastrese.cz

Pozvánky akční
Pojedeme do Ebersbachu na konferenci?
V saském městečku Ebersbach poblíž české
hranice se 25. 2. 2017 uskuteční 5. odborný
včelařský
den
(5.
Oberlausitzer
Bienenfachtag).
Organizátoři
nabídli
českým včelařům možnost účasti. Protože
jde o prestižní akci, na kterou se sjíždí
několik stovek chovatelů a kde přednášejí
špičky v oboru, rádi bychom případnou

českou účast dobře připravili. Jde mimo jiné
o zajištění simultánního překladu přednášek
do češtiny, což je možné jen při větším
počtu účastníků. Prosíme proto o uvážlivé
sdělení, pokud byste měli o cestu do
Německa vážný zájem, abychom mohli
udělat kvalifikovaný odhad počtu českých
posluchačů a nákladů. Prosíme o informaci
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na mail stepanka.dlouha@gmail.com do 15.
11. 2016.

výzkum včelího mozku, zvláště spánku
včel.

Cena vstupenky byla vloni 15 €, k tomu je
nutné přičíst náklad na tlumočníka (závisí
na dohodě), na cestu a případně na
ubytování, to je v režii každého zájemce.

Dr. Sara Leonhard z univerzity ve
Würzburgu se podělí o poznatky o významu
propolisu pro zdravotní stav včelstev.
Rodinná farmička Včelí ráj
RNDr. Štěpánka Dlouhá
Dlouhá 1016, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 777 269 664

V předběžném programu se objevuje jméno
nejznámějšího německého včelaře dneška
Hanse Beera, který bude hovořit o chovu
matek plemene Buckfast v systému
MiniPlus.
Prof. Dr. Randolf Menzel z Berlína
představí svou knihu o neurobiologii, ve
které se opírá o více než padesátiletý

www.vceliraj.cz

Pozn redakce: Pro nás by bylo dobré
účastnit se, zejména o konferenci podat
zprávu pro další naše členy.

Arnika opět sadí aleje!
Podívejte se na tento odkaz a zjistíte
podrobnosti. Nová lipová alej se sadí v
Moravskoslezském kraji a rada PSNV se ji
rozhodla podpořit tak, že by se stala dárcem
(patronem) 1 stromu za 2015 Kč.

Velmi tyto aktivity vítáme a podporujeme.
V této věci se také podívejte na hlasování o
aleji roku a neváhejte se přidat…
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