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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
dopracovali jsme se ke 12. letošnímu číslu a
právě Vám přistálo ve schránkách.
Přinášíme pár novinek a také několik
rekapitulací pozvánek již dříve zmíněných.
A pozvánky nové…
Logicky dojde na téma sněm a volby rady
PSNV, také na pozvánky na zajímavé akce.
V té souvislosti bychom Vás chtěli pozvat k
diskusi o řadě témat, která se nabízejí či
otevírají na Interním fóru PSNV (IF). Mezi
nimi bude i téma cílů a vizí PSNV. S tím
souvisí i otázky na to, co naši noví členové
od PSNV očekávají, proč jdou právě k nám
a čím by byli ochotni přispět.
Protože
většina
diskusních
témat
vztahujících se ke sněmu či k dalšímu
směřování PSNV je nyní již na interním
fóru PSNV, připojujeme také stručnou
informaci, jak se na toto fórum
zaregistrovat a jak se na něm pohybovat.
V současné době se na IF nabízí řada témat
k diskusi. A věřte, že jsou to stran fungování
naší Společnosti témata zásadní, důležitá a
k debatě zvoucí. Zveme Vás tedy k těmto
debatám, pokud jste přesvědčeni, že jste v
PSNV správně a pokud chcete cokoli říci.
Protože tam je to místo…

Jsme od sebe vzdáleni často geograficky
dost, ale tu můžeme komunikovat, jakkoli i
tato komunikace má kromě předností i svá
úskalí…
Interní fórum je dobrý nástroj pro veřejnou
naši debatu. Zkusme proto nevalit své
pocity či dokonce frustrace na jednotlivce v
mailech či v telefonech, nepodávejme
anonymní podněty na různé adresy. Zkusme
mít tu odvahu řešit to veřejně na našem
interním fóru a stát si za svým názorem i
svým jménem. Jsme tam přece mezi svými.
Nikdo jiný než členové PSNV tam
nemohou a nápady, náměty i kritika jsou
fakt vítány. Kritik či zastánce jiného názoru
není nepřítel ani ta někdy zmiňovaná „černá
ovce“. Važme si kritiků a ctěme
oponenturu, je-li poctivá a férová.
Pojďme debatovat o příští tváři PSNV, je
zjevné, že je na to příhodný čas. A obohatí
nás to a posune dál. Snad…
Znovu připomínáme, že na webu PSNV lze
shlédnout
několik
komentovaných
fotogalerií z akcí pořádaných PSNV v
tomto roce.
J. Matl a redakce

Sněm 2016
Zájemci o dění v PSNV jistě už zjistili, že
na interním fóru PSNV jsou k diskusi
témata týkající se nadcházejícího sněmu
(26. 11. ve Zbýšově). Jde jednak o jména a
profily kandidátů pro volby do rady PSNV,

jednak o náměty k jednání sněmu a návrhy
na eventuální změny stanov, které musí
nutně chválit sněm. S tím souvisí i debata o
podstatě či smyslu členství v PSNV a o
vizích a cílech naší Společnosti.
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V tomto punktu máme jedno upřesnění a
jednu omluvu.
Upřesnění: v čísle 10 jsme při rekapitulaci
počtu radních a představení kandidátů
uvedli, že ze stávajících radních zůstává
kolegyně A. Machová. Alena Machová
nezůstává, ale bude se znovu ucházet o
mandát ve volbách členů rady. V tomto
smyslu byla i upravena relevantní vlákna na
interním fóru PSNV.
K té omluvě: v minulém čísle jsme mylně
uvedli, že nově zvolená rada bude voliti 1.
místopředsedu (za odstupujícího R. Hykla,
který bude nadále pracovat jako ředitel

kanceláře. Omyl, 1. místopředsedu jakožto
statutárního zástupce spolku volí sněm.
Pardon…
Znovu připomínáme: sněm bude letos
součástí tradičního Podzimního semináře
nástavkového včelaření. Bude to tedy v
principu akce jen pro členy PSNV-CZ.
Rodinný doprovod samozřejmě možný…
Sněm bude kombinován s odborným
seminářem, jeho program bude brzy
zveřejněn jak ve Věstníku, tak na webu
PSNV, takže každý člen bude informován.

Kandidáti
K tomuto bodu ještě přidáváme pro úplnost
profily zatím nezmíněných kandidátů do
rady, kolegyně Aleny Machové a kolegy
Františka Hubáčka, jenž v době přípravy č.

10 byl na dovolené a mimo sítě. Nyní jsou
již oba k dispozici pro debatu na interním
fóru PSNV.

Mgr. Alena Machová, MBA
Narozena: 1959
Včelařím od nepaměti. V současné době máme 100 včelstev (rodinný
provoz). Mám výuční list v oboru včelař, absolvovala jsem
nástavbové studium na učitele včelařství a navštěvovala jsem
Moravskou včelařskou školu. Pracuji jako OSVČ (vedení účetnictví,
výroba mezistěn z vlastního včelařova vosku). Publikuji v časopisu
Moderní včelař, podílím se na výuce v SOU Blatná. Působím jako
lektorka na LŠNV Chodov a Borová Lada. O včelách a včelaření
přednáším též na místní základní škole nebo na příměstském táboře
domu mládeže.
Ráda bych přispěla k prohloubení spolupráce PSNV-CZ se zahraničím v německy mluvících
zemích, kde mám řadu zajímavých kontaktů. Překládám včelařskou literaturu a články
z němčiny do češtiny. Jako učitelka / lektorka včelařství přispívám ke spolupráci mezi včelaři.
Svou činností bych chtěla podpořit regionální skupinu PSNV na Plzeňsku. Rovněž lze využít
moje dlouhodobé znalosti a zkušenosti z oblasti ekonomiky.
Svoje postoje ráda věcně prodiskutuji na interním fóru PSNV.
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Ing. František Hubáček
Narozen 18. 8. 1978
Celý můj život se točí kolem létání. Nejprve jako pozorovatel včel
v dětství, následně jako pilot vrtulníků LS PČR a v současnosti jako
člověk, jenž si „hraje“ na včelaře
Včely mě provázejí celý život, ať už u babičky nebo pratety, které se
staraly o včely na statku. Samostatně včelařím cca 4 roky. V současné
době jsem v prváku v Blatné.
Profesně jsem strojní průmyslovák (stavba letadel) a poté Katedra letecké dopravy VŠDS v
Žilině. Létal jsem u LS PČR a nyní ze zdravotních důvodů působím na letovém dispečinku a
učím piloty – nováčky teorii.
Nebojím se říct svůj názor, což jste si mohli všimnout na našem fóru. V současné době je PSNV
nejsvobodnější včelařský spolek v naší zemi a byl bych rád, aby to tak i zůstalo. Mám chuť
věnovat se PSNV naplno a učit se novému.
Nestihl jsem prvotní představení kandidátů do rady ve Věstníku 10/2016, protože jsem byl na
dovolené a bez přístupu na Internet. (Snad mé krátké představení stačí, i když opožděně).
Pro další jsem k dispozici na IF.

Otevřené jednání rady a setkání se členy
V předvečer sněmu, tedy 25. 11., se večer v
Pensionu Pamir ve Zbýšově uskuteční (jako
již tradičně) otevřené jednání rady PSNV
spojené se setkáním se členy. V pensionu
bude pochopitelně možné si zamluvit

ubytování, vrátíme se k tomuto tématu ještě
v příštích číslech Věstníku.
redakce

Z našeho života
Rekapitulace informací o členském příspěvku
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
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.
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Moderní včelař 5/2016 je na světě
Od příštího týdne bude č. 5 časopisu
Moderní včelař rozesíláno abonentům a
bude také v prodejnách a trafikách, které
časopis distribuují (jejich seznam najdete na
webu časopisu. Tématem č. 5 je MVP a

HVP, a to nejen v tuzemském, nýbrž i v
mezinárodním kontextu. Nedočkavci se
mohou alespoň částečně seznámit s
obsahem na webu MV.

Interní fórum PSNV. Jak na ně?
Občas se mezi členy objeví dotaz, jak se dostanou na interní fórum. Protože od posledního
„zaškolení“ již uběhl nějaký čas, hlavní body nyní zopakujeme.




Na interní fórum je třeba se registrovat. Registrace na webu PSNV nestačí, oba systémy
jsou oddělené. Registrace na interní fórum se provádí zde.
Na registrační stránce jsou uvedena základní pravidla fungování fóra. Ta si pečlivě
přečtěte, je to poměrně přímočaré.
Při samotné registraci vyplňte následující údaje:
Uživatelské jméno: Vaše plné jméno a příjmení s diakritikou, např. „Michal Kabát“.
Nepoužívejte žádné přezdívky. Pokud jméno budeme korigovat podle členské evidence,
budete informováni.
E-mailová adresa: Použijte adresu, kterou máte uvedenou v členské evidenci.
V případě nesouladu upravíme po vzájemné dohodě jednu z nich.
Heslo: Pravidla pro heslo jsou uvedena na formuláři. Heslo si zapamatujte, nelze ho
následně posílat. Pokud ho nadobro zapomenete, lze si heslo obnovit na této adrese, kde
uvedete výše uvedené údaje.
Dále nastavíte několik základních údajů, opíšete ověřovací kód a odešlete.











Nově vytvořený účet nelze použít okamžitě, je třeba vyčkat na aktivaci administrátorem.
Ten ověří zadané údaje a odešle ověřovací email, kde bude uvedena případná korekce
údajů a žádost o zaslání členského čísla PSNV. Tato formalita zvyšuje zabezpečení,
snižuje se tím pravděpodobnost, že Vaše údaje budou zneužity cizím uživatelem.
Po tomto ověření Vám přijde zpráva, že účet byl aktivován, a od této chvíle se můžete
přihlásit a diskutovat.
Na fórum můžete vkládat nové příspěvky nebo odpovídat na příspěvky ostatních
uživatelů. Přitom lze vkládat odkazy, vytvářet seznamy nebo text jednoduchým
způsobem formátovat (tučné písmo, kurzíva, barva, velikost písma)
Lze také vkládat přílohy, například obrázky nebo dokumenty. To se provádí v záložce
Příloha pod textem. Nejprve vyberete příslušný soubor ve svém počítači tlačítkem
Procházet, poté ho vložíte tlačítkem Přiložit soubor. Příloh může být i více. Tlačítkem
Umístit do příspěvku se obrázek vloží přímo do textu na zvolené místo.
Před odesláním příspěvku můžete na záložce Možnosti zaškrtnout pole Upozornit mě,
přijde-li odpověď. V tom případě dostanete informaci o odpovědi na svůj email.
Pokud chcete dostávat informaci o nových příspěvcích na určitém fóru, dole kliknete na
pole Sledovat fórum:
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Stejným způsobem můžete sledování ukončit:

Každé fórum je třeba sledovat zvlášť. Nestačí zaškrtnout pole na nejvyšší úrovni, ale je
třeba zaškrtat sledování i u vnořených fór. Například pokud chcete získávat upozornění
na nové příspěvky do fóra Návrhy bodů k jednání, nestačí zaškrtnout pouze sledování
fóra Sněm 2016, ale je třeba označit i uvedené vnořené fórum.
Těšíme se na setkání s novými členy fóra. Přejeme příjemnou diskusi.

Pozvánky aneb je tu sezona akcí
Pražská včelařská setkávání – řada „pro včelaře“
Cyklus přednášek pro chovatele včel i pro
veřejnost má již konkrétní podobu a začne
1. přednáškou 27. října. Program cyklu
najdete na webu PSNV-CZ.
Vše se uskuteční opět v posluchárnách
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze –
Dejvicích, tedy nedaleko stanice metra „A“
lidově zvané Kulaťák…
V letošním cyklu výjimečně nebudeme
rotovat nástavky, jakkoli si většina
tuzemských včelařů bez rotací své včelaření
nedovede představit
. Připravili jsme
avšak soubor témat, která jistě zaujmou.
V patřičném časovém předstihu před
každou přednáškou vyjde i podrobná
informace o tématu a také o lektorovi. Když
si kliknete na program cyklu a rozkliknete
odkaz v přednášce první, jež se bude
zabývat nemocemi včel, viry a resistencí na

tradiční VLP, dostanete se k anotaci, tedy k
informacím, o čem to bude a co je zač ten,
který to vzal na svá bedra.
Zároveň v závěru celkové stránky najdete
informace, jak se přihlásit přes formulář a
jak se slevou zaplatit. Přijít samozřejmě
budete moci i bez přihlášení, ale pak za
plnou cenu a s nadějí, že zbude židle.
Pořadatelé samozřejmě počítají i s
variantou, že se na poslední chvíli nahrnou
desítky zájemců, pak bude možnost
„rotovat“ do větší posluchárny :-D
Princip: zveme lektory, kteří mají co říct,
nikoli jen ty, kteří jsou na oficiálně
schválených seznamech pro dotace. Proto
vstupné, cílem je vyrovnaný rozpočet akce
a hoden je dělník mzdy své…
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Coloss
Český Coloss bude rekapitulovat a informovat na celodenním semináři
Na tomto místě nabízíme pozvání národního
koordinátora projektu Coloss – Monitoring
úspěšnosti zimování včelstev, kolegy Jiřího
Danihlíka:
Na projektu COLOSS – Monitoring
úspěšnosti zimování včelstev stále
pracujeme, poslední výsledky vyšly
v Moderním včelaři 4/2016.
V souvislosti
s projektem
také
připravujeme setkání v Olomouci, které se
uskuteční 12. listopadu 2016 na PřF UP.

Na seminář jsme pozvali zahraniční hosty
(Karl Crailsheim z university v rakouském
Grazu a Philipp Maier z Vídně), dozvíte se
novinky o projektu, výsledky i další plány,
které máme, proto neváhejte a pokud máte
zájem přijet, registrujte se co nejdříve.
Veškeré informace k programu naleznete
zde.
Na setkání se těší
Jiří Danihlík

V Opavě bude 5. 11. Den pro včelu – a opět s účastí PSNV
5. listopadu bude v Opavě velmi zajímavá
událost, na kterou srdečně zveme.
Podrobnosti najdete na webu PSNV.

Olomoucká včelařská setkání mají za sebou 1. přednášku
První přednáška Olomouckých včelařských
setkávání 2016/2017 byla na téma imunita
včel dne a proběhla 15. října. Přednášel
Mgr. Jiří Danihlík, Ph. D., jeho přednáška
měla výbornou odezvu posluchačů,
dokonce ho odměnili potleskem. Kolega
Danihlík se neomezil pouze na vědecké
poznatky z oboru, teorii a statistická data
doplnil řadou velmi zajímavých informaci a
fotografií z praxe, mimo jiné také svými
zkušenostmi, jak on sám řeší problémy
varroózy.

včelaři z tuzemska i ze Slovenska. Nikdo z
přítomných nelitoval sobotního dopoledne
stráveného
v
přednáškovém
sále
Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Palackého, litovat však mohou ti, kteří si
toto zajímavé téma nechali ujít.

A také presentoval své vlastní zkušenosti s
MVP. Přednášky se nakonec zúčastnili

L. Bouda

Příští přednáška bude opět v sobotu, a to 19.
11. 2016 od 9:00 do 12:00 hodin, přednášet
bude Bc. Michal Počuch na téma
„Producenti medovice“.
Program cyklu najdete na webu PSNV-CZ.

Včelařský seminář v Poběžovicích
PSNV-CZ a OO ČSV Domažlice zvou na
jednodenní Včelařský seminář, na němž
budou přednášet lektoři Jan Jindra, Michal
Počuch a Jakub Dolínek.

Seminář se uskuteční 27. listopadu v hotelu
Hubertus v Poběžovicích. Program i
formulář k registraci najdete na webu
PSNV.
redakce
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Ještě jednou: Pojedeme do Ebersbachu?
Do Prahy, do Podolí, do lékárny...
Pardon, jinak: Na sever! Do Saska! Do Ebersbachu...
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
na mail stepanka.dlouha@gmail.com do 15.
11. 2016.

Hanse Beera, který bude hovořit o chovu
matek plemene Buckfast v systému
MiniPlus.

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.

Pozn. redakce: Jeďme k sousedům,
vnímejme a dávejme naše poznatky dál…
Bude to důstojné, spravedlivé i obecně
užitečné. Prostě ku prospěchu…

Prof. Dr. Randolf Menzel z Berlína
představí svou knihu o neurobiologii, ve
které se opírá o více než padesátiletý
výzkum včelího mozku, zvláště spánku
včel.
Dr. Sara Leonhard z university 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
www.vceliraj.cz

V předběžném programu se objevuje jméno
nejznámějšího německého včelaře dneška
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