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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letí k Vám další spíše monotematické číslo.
Inu, blíží se sněm…
V číslech minulých jsme představili
kandidáty do rady PSNV a návrh programu
jednání sněmu, který byl poté nabídnut
Vám, členům, k diskusi na interním fóru
PSNV (IF). Stejně tak, jako profily
kandidátů a možnost diskuse s nimi.
Využijte, prosíme, této možnosti, zatím to
tam moc nevře a nejiskří dotazy, podněty či
nápady, což je určitě škoda.
A řešme, prosíme, své otázky a nápady či
kritiky veřejně a vlastním jménem
podepsané. Jsme přece v PSNV, tedy ve
společnosti
názorově
v
zásadě
kompatibilní, víme snad, proč v ní jsme.
Takže není důvod se skrývat, posílat
anonymní podněty a dělat poté neviditelné.
Stůjme si za svým jménem, tady se nám
dostane maximálně oponentury a věcné
argumentace… Ničeho jiného…
Pokud jde o program sněmu, stanovy praví,
že 15 dnů před konáním sněmu by měl být
jaksi definitivní, takže neváhejte, čas letí a
termín uzávěrky je za dveřmi…
Vyjasnil se také program celého dne. Tedy
že dopoledne proběhne sněm a na něj
naváže
tradiční
Podzimní
seminář
nástavkového včelaření, jenž bude letos jen

pro členy PSNV, ev. jejich rodinný
doprovod.
A kdo to dočetl až sem, tak teď prosíme o
zvýšenou pozornost
Slíbili jsme také, že v předvečer, tedy v
pátek 25. 11., se uskuteční otevřené jednání
rady spojené s besedou se členy.
Sněm i seminář se uskuteční v Pensionu
Pamir ve Zbýšově. Předpokládalo se, že
tamtéž bude i ono páteční setkání. V
pensionu ale došlo na páteční večer k
nemilému a pro nás nepříznivému
souběhu dvou akcí, takže kancelář PSNV
operativně zajistila pro páteční večer
možnost pro přespání, stravování i pro
setkání v Pensionu Rozsocháč v Rosicích
(podrobnosti níže).
Poté se v sobotu ráno přesuneme na snídani,
na sněm a seminář do Zbýšova.
A aby to vše nebylo jen o sněmu, přinášíme
také tři další zajímavosti…
A na závěr velké překvapení, takže to
nakonec budete stejně muset dočíst až do
konce
. A pozor: můžeme naznačovat,
takže se nebudou rotovat nástavky, nebude
se přelarvovat, ani sledovat vývojová stadia
matky. Bude to jen takové malé špehýrkou
pozorování duše i života včelařek z PSNV.
J. Matl a redakce
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Sněm 2016
Program sněmu a semináře
Pátek 25. 11. večer
Jak kdo přijede, ale cca max. do 19 hodin by
to bylo dobré:
Otevřené jednání rady spojené se
setkáním rady se členy a členů se členy.

Adresa: Restaurace a penzion Rozsocháč
Říčanská 1333
665 01 Rosice u Brna
http://www.rozsochac.cz/

Sobota 26. 11. ráno
Odjezd do Zbýšova, kde bude v Pensionu
Pamir snídaně a pak začne oficiální
program.
Na webu PSNV již nyní visí jak program,

tak přihlašovací formulář, do něhož můžete
zadat i požadavky na ubytování.
Pozor: požadavky na ubytování je třeba
do formuláře nahlásit do 18. 11.!

Sněm PSNV
Nyní tedy časový rozvrh a program
celého dne se speciálním zřetelem na
seminář (návrh program sněmu je stále k
diskusi na IF PSNV)

Pak proběhne schválený program sněmu.

Začátek sněmu od 8.30 (pozor, zde je
změna, v minulém Věstníku jsme uvedli
9.00, ale na návrh kanceláře PSNV byl
začátek posunut kvůli oné klasické
půlhodině, kterou podle stanov musíme
absolvovat, když se nesejde více než
polovina členů, což vskutku není

Ukončení sněmu se předpokládá cca ve 14
hodin.

pravděpodobné…

Volba rady a 1. místopředsedy nastane před
obědem – přestávka bude na sčítání hlasů a
po ní bude vyhlášení výsledků voleb.

Pak bude následovat přestávka cca 30 min
na první zasedání rady a na volbu předsedy
PSNV-CZ, jejíž výsledek bude poté
oznámen.

)

Podzimní seminář
Seminář začne cca od 14:30 (souvisí s ukončením jednání sněmu)
Program:
14:30 Antonín Přidal - Kružnice nebo šestihran?
15:00 Bronislav Gruna - Biodiverzita krajiny a včely
1. Dotované výsevy včelařských směsek na strništích a ve vinicích
2. Diverzita lesních dřevin v ČR
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16:00 Radim Lokoč - Biodiverzita v sadech
17:00 Erik Tihelka - První zkušenosti s distribucí medu v papírových obálkách poštou
17:30 Závěr semináře, poseminářová diskuse čili setrvání nebo odjezd do osobních
popisných čísel

Pozvánky
27. 11. přijeďte do Poběžovic
Nemusíte být pamětníci, abyste si
pamatovali, že jednodenní Včelařský
seminář v Poběžovicích se premiérově
uskutečnil v březnu 2016. O tom jste se
mohli dočíst ve Věstníku č. 5/2016., kde jej
hodnotil kolega Petr Řehoř, náš člen a
spiritus agens celého projektu.

a to na 27. listopad. Na programu budou
zajímavá témata a opět budou také mezi
přednášejícími lektoři PSNV. Podrobnosti i
registrační formulář najdete samozřejmě na
webu PSNV-CZ.
redakce

Seminář má pokračování, je opět připraven
ve spolupráci místní OO ČSV a PSNV-CZ,

Den pro včelu v Opavě
V sobotu 5. 11. proběhl v Opavě Den pro
včelu. PSNV-CZ na této akci presentovala
svoji činnost. Nejen to: odborný program,
tedy přednášky, zajišťovali lektoři PSNV.
Přinášíme prozatím alespoň fotografii z
příprav stánku PSNV od L. Mately.
redakce

Varia čili různé
Arnika a lipová alej
V minulých číslech jsme se věnovali sázení
lipové aleje v Malých Hošticích, které
podniká sdružení Arnika.
Jistě Vám také neuniklo, že PSNV-CZ v
této akci přispěla na výsadbu jednoho ze

stromů, jehož patronem se zároveň stala.
Nakonec z toho byla i tisková zpráva,
kterou připravil tým k této věci složený.
Najdete ji na webu PSNV.

Strana 3

14 / 2016
6. 11 . 2016

Nová kniha Ekologie chovu včel leží již na pultech knihkupců
Již jsme se se zmiňovali, že vyjde. A už je
to tady! Nová kniha Ekologie chovu včel je
už na pultech solidních knihkupců. Autory
jsou oficiálně Květoslav Čermák a Karel
Sládek. Vydání se ujalo nakladatelství
Pavel Mervart.

Mendelova společnost pro včelařský
výzkum v roce 2014. V knize najdete
jednak příspěvky pronesené na konferenci
samotné, ale k tomu i jako bonus řadu textů
od později oslovených specialistů. Je fakt
co číst a Vánoce se blíží… Podrobnosti zde.

Jde v podstatě o sborník příspěvků z
mezinárodní konference, kterou pořádala

redakce

Pozor! Včelařky! A ještě navíc z PSNV...
PSNV není jen o včelách. Je o lidech,
včelařích. A právě teď taky o včelařkách!
Celý rok jsme pro vás fotili dvanáct našich
členek a s nimi dvanáct měsíců, dvanáct
včelami zabydlených krajin, dvanáct
malých obrazových příběhů z voňavého
světa ženského včelaření.
Na sněmu PSNV představíme kalendář na
rok 2017 s včelařícími ženami z PSNV tak,
jak je zachytil objektiv Jitky Hejtmanové a
Davida Kummermanna ze studia Photon.
Poté bude k zakoupení na našem e-shopu i
na akcích pořádaných PSNV.
Je a není o ženské kráse, je a není o
včelnicích a různých aktivitách na nich v
průběhu
celého
včelařského
roku.
Každopádně je tu pro Vás.
H. Beranová

Strana 4

