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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letošní 15. a zřejmě již poslední
předsněmovní číslo Věstníku je opět po
výtce praktické. Zrekapitulujeme fakta

vážící se ku sněmu a pozveme na
nadcházející akce pořádané nebo se
spoluúčastí PSNV-CZ.
redakce

Sněm 2016
Sněm se koná již tento týden
Rekapitulace:
Podle § IX stanov (jejich znění najdete na
webu PSNV-CZ v sekci Dokumenty) byl
řádně v předstihu oznámen termín sněmu,
podle výsledků hlasování členů rozhodla
rada o místě jeho konání, zveřejněna byla
jména kandidátů i jejich volební teze.
Taktéž byl všem členům zaslán radou
PSNV v e-Věstníku návrh programu
jednání sněmu. Na IF byl pak návrh
programu nabídnut na toto fórum
přihlášeným členům k diskusi. Ta sice
nebyla příliš bohatá (za zmínku stojí jen
oněch 51 stažení…), vyskytlo se v ní ale
několik velmi zajímavých myšlenek. Sice u
některých není jasné, zda byly formulovány
jako oficiální návrhy, přesto si je dovolím
rekapitulovat. Některé z nich jsou na delší
debatu, ale právě sněm je dobrou šancí, jak
ji začít, nebo při nejmenším rozhodnout,
aby začala či pokračovala.
Stručně:
Otázky souvisící s růstem členské základny,
např. vedení účetnictví, členská evidence,
rozdělení kompetencí, financování (např.
jak a kam směřovat příspěvky členů,
spolufinancování větších akcí „ústředím“).
K tomu přistupuje téma regionálních

sdružení, jejich volnost či možná právní
subjektivita. Něco z toho je nějak
v programu navrženo, ale vyskytly se
k některým bodům relevantní námitky
týkající se jiných nastavení priorit PSNV
(web PSNV, Svéprávný včelař, VMS etc.).
S tím souvisí i poznámky týkající se návrhu
forem či dalších postupů při zaváděni
nových forem komunikace mezi členy
PSNV, např. zavedení Google Apps pro
vnitřní komunikaci určitých komisí či ad
hoc sestavených pracovních skupin atd.,
neboť je to model ověřený již radou a
snadno realizovatelný.
To má přímou vazbu na vizi dalšího rozvoje
interního webu, na jeho strukturu, integraci
s Google Apps…
Dále: další rozvoj externí komunikace
PSNV, znovu web, sociální sítě, SEO
strategie, spolupráce s medii, eshop PSNV.
Tématem k debatě o programu je i pořadí
bodů jednání, kdy by asi měla napřed
proběhnout volba členů rady a teprve po ní
by se měl probírat výhled do dalšího
období. Také by nebylo od věci zamyslet se
nad tím, zda by volby neměly následovat až
po diskusi (zatím je to v návrhu programu
obráceně).
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K diskusi jsou i návrhy na zpřesnění
pravidel pro elektronické hlasování a
pravidelné zveřejňování dlouhodobého
plánu akcí, či přesnější evidence stavu
plnění úkolů, co se, pravda příliš nedaří…
S tím, co bylo uvedeno výše, souvisí tedy i
nutnost informovat o konečné verzi
programu. To je vlastně jistá forma pojistky
pro případ, kdy se nesejde skutečně
minimální nutný počet účastníků.
Osvěžme si to: sněm je usnášení schopný
vždy, pokud se sejde nadpoloviční většina
členů (už nás je skoro 800…). Pokud se
nadpoloviční většina nesejde, čeká se půl
hodiny. Pokud se do té doby sejde min. 40
členů, probíhá normální jednání sněmu.
Pokud méně, může rada rozhodnout i tak o
konání sněmu, avšak projednávat se mohou
pouze body uvedené v konečném znění

programu, který byl uzavřen podle znění
stanov 10 dní před konáním sněmu.
Z toho také zároveň plyne, že pokud
nenastane tato nouzová varianta, mohou
(podle § VII, bod 5, písm. f stanov)
účastníci sněmu podávat návrhy týkající se
činnosti a financování společnosti. Což
umožňuje za daných podmínek probrat ve
společné diskusi alespoň některé podstatné
body.
P. S.: všechny potřebné údaje o
kandidátech, programu sněmu a o
registraci najdete v minulých číslech
Věstníku. V pátek 25. 11. se koná již
několikrát avizované veřejné jednání rady
spojené se setkáním rady se členy a členů
navzájem (Věstník č. 14). Pro zájemce: bylo
by dobré dorazit cca do 19 hodin.
Nyní tedy ono konečné znění programu
jednání sněmu:

Program sněmu PSNV-CZ 2016
Zahájení
Volba komisí
Zpráva o činnosti*
Hospodaření od minulého sněmu
Zpráva celostátní kontrolní komise
Novinky chystané na rok 2017 a další aktivity
 projekty, výstavy
 Moderní včelař jako měsíčník
 další vydavatelská činnost
 ústředí včelařských spolků, spolupráce včelařských spolků, průběžné informování
členů PSNV a interní diskuse s nimi
 vzdělávání, formy vzdělávání, LŠNV, kursy, semináře, workshopy, odborné
konference
 Moderní včelařka, dámský web
7. Statut regionálních skupin, výhledy, možnosti, varianty
8. Plán činnosti na další období
9. Návrhy dalších bodů navržených na sněmu
10. Volba orgánů společnosti
 návrh na rozšíření počtu členů rady
 vlastní volby
11. Diskuse
12. Návrh usnesení
13. Usnesení
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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* pozn. k bodu 3 programu - Zpráva o činnosti:
Na sněmu nečekejte, prosíme, vyčerpávající zprávu o činnosti za uplynulá období. Vše je
součástí výročních zpráv a podrobně se konkrétními akcemi PSNV-CZ zabývají jednotlivá čísla
e-Věstníku. Vše je dostupné na stránkách psnv.cz. Což pochopitelně nevylučuje diskusi
k jednotlivým bodům a tématům.

Ze společnosti
Termín placení členských příspěvků se blíží
Děkujeme všem členům, kteří již zaplatili
členský příspěvek za rok 2017. Po 1. 12.
zašleme všem členům potvrzení o platbě.

jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatele na
adrese jednatel@psnv.cz
Michal Kabát

Členy, kteří ještě nezaplatili, žádáme, aby
tak učinili do konce listopadu. V případě

Vzdělávání včelařů
Pražská včelařská setkávání nabízejí druhé téma
První pražské setkání máme za sebou.
Report bude v jednom z příštích čísel.
Omluva, nestíháme…
Pokud se podíváte na program celého cyklu
na webu PSNV-CZ, zjistíte, že 24. 11. v 18
hodin začne další ze setkání. Klíčovým
tématem bude srovnání chovu včel
v tuzemsku a v Rakousku. Lektorem bude
Vít Marada. Téma jsme vybrali i lektora
oslovili záměrně: jednak se systémově
snažíme o studium a porovnávání metodik
u nás a „u sousedů“, cíleně proto, že si
nemyslíme, že naši metodiku nám všichni
v okolí závidí. A to i při plném vědomí toho,
že v tuzemsku převažuje jakýsi hluboce
zakořeněný
odpor
k
porovnávání,
konfrontaci a ke všemu, co není tak nějak
od nás… Kolegu Maradu jsme oslovili
právě proto, že má praktické zkušenosti
z obou prostředí. Když se podíváte na

celkový program, můžete si na webu
rozkliknout, stáhnout či poslat dál
podrobnější představení protagonistů a
přednášek.
Proč ten plurál? Protože jsme ještě oslovili
výrobce úlových vah pana Ing. P. Karáska a
nabídli mu možnost krátké presentace u
vědomí toho, že o toto téma je mezi
chovateli značný zájem a řada účastníků
minulého setkání volala po větším podílu
praktických témat.
Ještě malý experiment: Pražská včelařská
setkávání mají také již svoji facebookovou
stránku. Slibujeme si od ní lepší možnost
diskuse se zájemci o téma či jeho realizaci,
a to i mimo posluchárny, v nichž se konají
samotné přednášky, nebo mimo zařízení,
kde probíhá tradiční “hodnocení”.
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Poběžovický seminář
27. 11. v Hotelu Hubertus v Poběžovicích
se uskuteční již avizovaný včelařský
seminář pořádaný místní ZO ČSV ve
spolupráci s PSNV-CZ. Vystoupí také

lektoři PSNV. Podrobnosti opět najdete na
webu PSNV-CZ.

Olomoucká včelařská setkávání budou pokračovat 3. dílem
Také připomínáme, že v sobotu 3. 12. bude
další z olomouckých včelařských setkávání.
Z. Klíma bude přednášet o ozdravných

opatřeních proti varroóze. Podrobnosti
včetně registrace najdete na webu PSNVCZ.

Setkání VMS
Přicházejí také četné dotazy týkající se
lednového setkání VMS. V lednu 2017 se
toto tradiční setkání neuskuteční. Je toho
prostě moc, hodně akcí, málo rukou, ostatně
ani zájemci to nemají jednoduché při té
nabídce akcí. Jen považte: nedávno
proběhly dvě akce podobného formátu (22.
října konference MSVV „Za zdravější
včely“ v Brně a 12. listopadu seminář
k projektu Coloss v Olomouci). K tomu
běží cykly Pražských a Olomouckých
setkávání,
kursy
speciální,
další
přednášky… Naznali jsme, že by toho bylo

na tuto zimu příliš.
Navíc v lednu nás čeká plzeňská konference
o vosku.
Připravuje se na jaře 2017 setkání uživatelů
VMS v menším formátu. Bude to uzavřená
akce jen pro aktivní zadavatele do VMS.
Bližší informace jim budou s předstihem
podány.
redakce

Varia čili různé
Kalendář Včelařky 2017
Milé
včelařky,
milí včelaři,
rádi bychom Vás
informovali,
že
právě
vychází
kalendář Včelařky
2017. Jedná se o
soubor
inspirativních
fotek,
jejichž
atmosféra ladí s
daným obdobím roku. Kalendář obsahuje
krásné fotky zajímavých žen při práci na

včelnici. Navíc v působivé krajině místa,
odkud pocházejí. Včelařky 2017 dokazují,
že včelaření může být velmi romantickým a
estetickým zážitkem.
Zde je odkaz na eshop, kde můžete kalendář
zakoupit.
V e-shopu nabízíme také možnost
zakoupení dárkových poukazů. To když
jsou ty Vánoce … ;-)
S pozdravem a přáním příjemného prožití
Adventu
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