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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
Právě skončil V. sněm PSNV-CZ. Přinášíme první a rychlé zpravodajství v letošním 16. čísle
Věstníku.
S přáním pokojných dní letošního Adventu
redakce

Sněm 2016
Sněm se konal, jak známo a
jak všichni jistě dobře víte, v
sobotu 26. 11. v Penzionu
Pamir ve Zbýšově. Konal se
po roce a půl od sněmu
minulého, protože minulý
sněm (březen 2015) nastavil
jinou periodicitu sněmů a
také schválil obměnu části
rady PSNV na každém
sněmu.
Předchozí periodicita sněmů
před touto změnou byla
tříletá. Nyní je nastavena
tak, že sněmy se musí konat
min. jedenkrát za 2 roky, ale
počítá se i s variantou, že sněmy se budou
konat každý rok. A na každém z nich se
obmění část rady. Má to řadu výhod, které
snad není potřeba zdůvodňovat. Ostatně o
tom probíhala před minulým sněmem
zajímavá diskuse na interním fóru PSNV. A
letos jsme tedy v tomto systému začali
fungovat. Proto byl letošní sněm také
volební, protože bylo potřeba obměnit část
rady. Vlastně z minulé rady zůstali jen 2
členové, ostatní buď odstoupili po dohodě,
jež umožnila tuto obměnu, nebo odstoupili
proto, že cítili potřebu ověřit svůj mandát

volbami, i když měli mandát delší než do
tohoto sněmu.
Sněm je ale také setkáním členů a vedení
Společnosti a rovněž i časem pro setkání a
debatu všech zúčastněných o věcech, které
je trápí, nebo o těch, které považují pro další
bytí Společnosti za přínosné.
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Otevřené jednání
K tomu setkání sloužilo také otevřené
jednání rady se členy a setkání členů se
členy v předvečer samotného sněmu, tedy v
pátek 25. 11. Sešli jsme se v penzionu
Rozsocháč v Rosicích, bylo nás skoro 30 a

celý večer byl věnován debatám vskutku
podstatným. Ujasnili jsme si při nich řadu
důležitých věcí. Výsledky této debaty se
pak objevily v návrzích k diskusi na sněmu.

O čem se debatovalo?
právní subjektivity se všemi
důsledky až po naprosto
volnou strukturu.
Diskutovalo se i o návrhu
řešit finanční situaci a
problém s placením DPH
(PSNV je od 1. 1. 2015
plátcem DPH) oddělením
výdělečných aktivit do
zvláštní organizace typu s.
r. o. Opět by měla být
vytvořena pracovní skupina
složená
především
z
ekonomů, která by situaci
posoudila
a
navrhla
varianty řešení.
Hlavními tématy debaty byly regionální
skupiny PSNV a modely jejich existence v
stále se vyvíjející situaci (od zcela volného
setkávání až po jasně definovanou strukturu
a nakonec i právní subjektivitu).
Závěr: dohodlo se, že tato diskuse by měla
pokračovat, vznikl návrh pověřit novou
radu vytvořením pracovní komise, jež
připraví návrh nového textu znění stanov,
který bude později posouzen právníkem.
Jako dobrovolníci se přihlásili T. Ivanský a
V. Hajný. Systém by měl být nastaven tak,
aby umožnil více forem existence, od

Dalším bodem k debatě byl návrh na
zvýšení počtu členů rady: stávající počet byl
7, návrh na možný zvýšený počet obsahoval
číslo 9.
V diskusi zazněly naopak názory požadující
snížení počtu členů rady s tím, že tak
vysoký počet členů nebude operativní a
řadu témat i otázek by měly řešit spíše ad
hoc sestavené týmy a pracovní skupiny.
Možný kompromis: zachovat stávající
počet 7 členů.

Sněm
V sobotu 26. 11. se pak konalo jednání
sněmu. Nejprve nás nebyla polovina členů
(už je nás skoro 800…), to se ještě nikdy
nestalo … Takže se muselo půl hodiny
počkat a doufat, že nás bude 40. Pak nás

bylo 41 a sněm mohl začít v normálním
režimu. Později dorazili další…
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Probraly se zprávy vypsané v předem
zveřejněném programu a diskuse o nich
nechyběla.
V obecné rovině je třeba říci, že za PSNV je
v posledních letech dosti viditelná stopa a

spousta odvedené práce. Někdy z toho až
mrazí, když člověk tu kupu práce vidí a
uvědomí si, jak malá komunita tuhle káru v
takové kvalitě táhne…

Volby
O čem ale hlavně chci psát: došlo se k
volbám. Ještě před tím se hlasovalo o
návrhu rozšířit počet členů rady ze
stávajících 7 na 9. To už nás bylo 50 a
poměr hlasování byl:
23 účastníků hlasovalo pro návrh na
rozšíření, 18 jich bylo proti, zdrželo se 9
účastníků sněmu. Což znamenalo, že sněm
rozhodl o rozšíření rady na příští volební
období na 9 členů. Tím byl dán základní
rámec voleb.
A pak přišly samotné volby:

Konstatováno, že je přítomno již 51 členů
PSNV. Ze stávajících členů rady zůstávají
do dalšího období pouze L. Marek a Z.
Cutáková, proto je třeba zvolit další členy
rady a také 1. místopředsedu, jehož post se
uvolnil po odchodu R. Hykla. Členů nové
rady bude 9.
Volil se tedy 1. místopředseda (zároveň
člen rady) a k němu dalších 6 ze všech
kandidátů s nejvyšším počtem obdržených
hlasů (pochopitelně ke zvolení samotnému
byla potřeba také nadpoloviční většina
hlasů (26).

Jednotliví kandidáti se stručně představili,
členové volební komise (R. Hykl a I. Černý)
seznámili přítomné se systémem volby.

Výsledky voleb
Pořadí kandidátů podle počtu hlasů:
Leopold Matela
Jiří Matl
Vojtěch Hajný
František Hubáček
Alena Machová
Miloš Vondruška
Petr Texl
Hynek Kadečka
Miroslav Křížek

47
45
42
41
36
33
29
28
22

zvolen
zvolen
zvolen (zvolen i 1. místopředsedou)
zvolen
zvolena
zvolen
zvolen
nezvolen
nezvolen

Na prvním jednání rady, které vzápětí následovalo, byl 8 hlasy (při jedné abstenci) zvolen
předsedou PSNV RNDr. Leopold Matela.
Nezvolení kandidáti zůstávají náhradníky pro případ doplnění rady na plný počet z různých
důvodů.
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Diskuse
Poté
následovala
velmi
zajímavá diskuse o několika
návrzích, které by se po dohodě
měly projevit ve znění stanov
Společnosti. Diskuse to byla
velmi věcná a efektivní. Padlo a
po diskusi se schválilo několik
zajímavých návrhů na změny v
textu stanov.
Některé drobné změny může
provést sama rada již v průběhu
roku, jiné se budou muset
schválit na příštím sněmu, ale
nová rada byla pověřena
úkolem připravit podklady pro
tyto změny. Z toho plyne
vytvoření pracovních skupin na řešení
těchto dílčích témat, které jistě brzy
vzniknou.
Zkusme pár z těchto témat co příklady
popsat, jak se zatím vybavují v paměti (vše
bude přesně uvedeno ve schváleném znění
zápisu a v usnesení.
Rada tedy bude moci podle rozhodnutí
sněmu např.:
Připravit a provést legislativní změnu
stanov týkající se přímé volby předsedy
sněmem a 1. a 2. místopředsedy radou
(návrh přednesený Lukášem Matelou). To
znamená, že na příštím sněmu bychom již
mohli volit předsedu přímo a oba
místopředsedy by si pak volila rada sama
(doposud to bylo opačně, sněm volil oba
místopředsedy a předsedu volila nově
zvolená rada). Toto řešení má řadu výhod a
bylo jednomyslně sněmem schváleno.

Rada také může opravit některé drobné
chyby či nepřesnosti nalezené v textu
stanov, byla pověřena sněmem také upravit
pravidla pro účast ředitele kanceláře na
jednáních rady.
U některých témat bude muset rozhodnout
až další sněm. Proto byla rada pověřena
přípravou podkladů, aby vše další sněm
mohl projednat. Jde zejména o tato témata:
1.

2.

Příprava podkladů pro legislativní
změny týkající se modelu fungování
regionálních
skupin
s
právní
subjektivitou. (Rekapitulaci diskusí
shrnujeme výše a téma bude jistě
obsáhle probíráno v dalších debatách,
zejména na interním fóru.)
příprava nového schématu voleb a
obměny členů a předsedy CKK (tu je
prostě potřeba sladit obměnu členů
CKK se systémem, který platí pro nově
nastavenou periodicitu sněmů a pro
stávající model obměny členů rady.

Formality
Zápis ze sněmu se zpracovává, a jakmile
bude hotový a ověřený, bude přístupný na
webu PSNV i na interním fóru. Tam najdete
rovněž text usnesení.

A k tématům, která se budou aktuálně řešit
v souvislosti se sněmem a zadanými úkoly,
bude jistě zajímavá debata na tamtéž.
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Bylo by dobré, kdyby se debata neomezila
jen na slova, ale přibyly také nabídky na
aktivní spolupráci. Práce bude dost a každá
hlava dobrá…

Všem, kteří na sněm přijeli a pomohli
jakkoli, slovy, myšlenkami i skutky k jeho
úspěšnému průběhu, patří od srdce
poděkování.

Témata jsou nabídnuta výše a nemusí to být
jen tato.

J. Matl

Vzdělávání včelařů
Podzimní seminář nástavkového včelaření
Mnozí si jistě pamatují na model dřívějších
sněmů, kdy po samotném jednání sněmu
následoval blok přednášek. Letos jsme se k
tomuto modelu trochu vrátili a spojili
jednání sněmu s tradičním Podzimním
seminářem, což znamenalo, že seminář byl
určen jen pro členy PSNV-CZ.
Program byl letos cíleně zaměřen na včelí
pastvu a souvislosti s krajinou. Ale nejen na
toto téma. Jen pro rekapitulaci:

Antonín Přidal – Šestihran nebo kružnice?
Bronislav Gruna – Biodiverzita krajiny a
včely
1. Dotované
výsevy
včelařských
směsek na strništích a ve vinicích,
2. Diverzita lesních dřevin v ČR
Radim Lokoč – Biodiverzita v sadech
Erik Tihelka – První zkušenosti s distribucí
medu v papírových obálkách poštou
Byly to velmi zajímavé přednášky.
Pokusíme se je shrnout v některém z
příštích čísel, jakkoli víme, že to nebude to
pravé ořechové a že nejlepší bylo být přímo
„u toho“.
J. Matl

Další pokračování Olomouckých včelařských setkávání
Již v sobotu 3. 12. se uskuteční 3. z
Olomouckých včelařských setkávání, které
pořádá olomoucká regionální skupina
PSNV. Nabízí velmi atraktivní téma:
Z. Klíma bude přednášet o ozdravných
opatřeních při varroóze a MVP.

A když si najedete kursorem na tuto
přednášku a rozkliknete její anotaci, dozvíte
se více o lektorovi i o tématu. A ještě:
můžete si ji i stáhnout a poslat dál, za což
Vám patří už předem poděkování.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Podrobnosti včetně registrace najdete na
webu PSNV-CZ.
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Setkávání včelařů
Předvánoční setkání
Regionální skupina PSNV pro severní
Moravu a Slezsko pořádá 2. (tedy s trochou
přehánění lze říci, že již tradiční)
předvánoční setkání.

II. Místo:

I. Agenda:
 Informace o V. sněmu PSNV ve
Zbýšově
 Domluva akcí na 1. pololetí 2017
 Ochutnávka
medových
vín,
medovin a likérů
 Přátelské posezení do hlubokých
nočních hodin

Prosím, parkujte v ulici Hřbitovní.

U Ivanských ve Vřesině (pro tradiční
účastníky), jinak Vřesina, Mešnická 142,
74285, GPS 49.8229119N, 18.1297978E
III. Datum a čas:
9. 12. 2016, 17:00
Další informace
Ksichtoknihy:

i

na

nové

stránce

https://www.facebook.com/events/148837
4747856434/
Těšíme se na Vás
Tomáš a Radka
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