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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku
PSNV-CZ,
letí k Vám letošní 6. číslo Věstníku.
Velkopáteční.
Nabízíme pár zajímavých informací
a novinek. Týkají se např. již oficiálně
zaregistrované
Asociace
včelařských
spolků, změn stanov, které odhlasoval
poslední, tedy V. sněm PSNV-CZ, a které
mohla provést samotná rada. A protože
PSNV-CZ bude letos hodně vidět na
různých výstavách a presentačních akcích
(to proto, že chceme více propagovat naši

činnost i to, jak se díváme na současný stav
oboru i na problémy, které nyní potkávají
chovatele včel), přinášíme i materiál s tímto
tématem.
A protože toto jaro je magické, a to jak v
teplé, tak i ve studené mutaci, pro chvíle
večerní po potěšlivé práci ve včelách i po
budování reálného kapitalismu nabízíme
pár magických starodávných balad.
A Vám všem přejeme radostné a požehnané
svátky letošních Velikonoc.
redakce

Z oboru
Asociace včelařských spolků registrována
Již ve 2. čísle časopisu Moderní včelař jste
mohli zachytit informaci o založení
Asociace včelařských spolků – svazu. Co se
dělo po ustavující schůzce?
Následovala etapa oficiálního schvalování
a registrace ze strany státních orgánů.
V současnosti je Asociace již oficiálně
registrovaná a může začít vyvíjet činnost.

a o mandátech těch, kteří ji v ní budou
reprezentovat. A také o tématech, která mají
šanci na všeobecnou dohodu.
Podrobnosti k tomu všemu naleznete ve
zvláštním k tomu určeném vláknu na
interním fóru PSNV-CZ, kde se avšak
debata příliš kupředu neposouvá… Zkusme
ji trochu oživit.

Co z toho pro PSNV-CZ plyne?
Že je třeba vést debatu o základních
principech našeho zastoupení v Asociaci

COLOSS: Monitoring je v plném běhu!
Cíle a vize studie:




zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření v ČR i v jiných zemích
odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
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spolupráci s lidmi z praxe
informace od jednotlivců pomůžou všem
získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Myslíte si, že to má smysl?
Pokud Vám náš záměr a cíle projektu
připadají přínosné pro Vás nebo ostatní
včelaře, můžete nám snadno pomoci s jeho
realizací. Najděte si přibližně 15 – 20 minut
času a vyplňte dotazník s 33 otázkami.

Jeho vyplnění je anonymní, takže se
nemusíte obávat prozrazení, data také
vyhodnocujeme anonymně.
J. Danihlík, národní koordinátor studie

Praktické rady
Pozor na hlad
Vy, kteří sledujete předpověď počasí na
příští dny, jste už jistě zachytili zprávu, že
má být delší dobu zima. V tom je skryta
dosti nebezpečná past…
V minulých třech týdnech hodně včelstev
zareagovalo na vyšší (místy i rekordní)
teploty a mají hodně plodu, který se teď
líhne. A matky také hodně plodu stále
zakládají…
Pokud předpověď vyjde a následující dva
týdny budou skutečně chladné, řada oblastí
bude prakticky úplně bez snůšky, proto

hrozí mnohým včelstvům, která nemají
rezervu, že vyhladoví. Plyne z toho
upozornění: sledujte stav zásob a v případě,
že se budou významně tenčit, doplňte je.
Spotřeba zásob je nyní velká.
Je možné, že pro někoho to bude falešný
poplach, ale je pořád lepší sledovat stav
zásob, než pak zpytovat svědomí nad
uhynulým včelstvem. Kdo nakrmil „tak
akorát“, možná zjistí, že by to nemuselo
v letošní situaci stačit…
redakce

Ze Společnosti
Jak do privátní sekce webu a na interní forum
Již v předminulém čísle Věstníku (4/2017)
jsme uveřejnili návod pro naše nové členy,
totiž jak se registrovat na interním fóru a jak
se orientovat v privátní části webu PSNV,
v níž najdete nejen základní dokumenty,

zápisy z jednání rady, ale též např. všechny
e-Věstníky. Nereplikujeme text, jenom
připomínáme zdroj informací.
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Úpravy stanov provedeny a registrovány
V. sněm projednal a odsouhlasil několik
návrhů na změnu stanov PSNV-CZ.
Některé budou vyžadovat přípravu
a schválení příštím sněmem, některé z nich
jsou ale v pravomoci rady a mohly být
provedeny hned. Např. změna volby
předsedy a místopředsedů tak, jak ji
odhlasoval sněm. Změny byly již

provedeny a úředně schváleny, tedy
příslušným úřadem zaregistrovány. Na
příštím sněmu budou tedy jeho účastníci
přímo volit předsedu Společnosti, zatímco
nová rada pak bude volit ze svých členů oba
místopředsedy.
redakce

PSNV-VZ na výstavách v letošním roce
Letošní rok bude pro naši Společnost svým
způsobem výjimečný. Z řady důvodů,
o nichž ale jindy. Jeden ale bychom nyní
chtěli jaksi vytknout před ty ostatní. Totiž
skutečnost, že PSNV-CZ se letos bude
účastnit mnohem většího počtu výstav
a presentací než kdykoli v minulých letech.
Kromě standardních akcí, na nichž je
možno náš stánek navštívit a naše vidění
světa oboru vidět i slyšet pravidelně,
zkoušíme se etablovat i na výstavách, kde
jsme dosud nebyli k vidění a k slyšení,
nebo, pokud byli, pak jen tak, jak o nás
mluvili jiní. Výstav v takovém počtu se
můžeme zúčastnit i proto, že jsme na jejich
spolufinancování
obdrželi
příspěvek
formou grantu MZe.
Rada PSNV-CZ také rozhodla nechat
vyrobit mobilní stánek, který budeme na

výstavách využívat. Poprvé bude se objeví
na jarní Floře v Olomouci. Přehled akcí
a výstav spolu s termíny konání přinášíme
pod tímto textem.
Máme k tomu nabídku či prosbu a obojí
maximálně vstřícné: na stánku je potřeba
řada rukou, nohou i hlav. Je to také
vynikající možnost potkat se, seznámit se
a trochu poznat, jak to chodí v praxi v naší
těžce akční komunitě. Na každé akci
můžete na stánku potkat lidí z vedení PSNV
a zcela otevřeně s nimi mluvit, protože zóny
kavárny či stánku PSNV jsou zaručeně bez
odposlechu…
Proto, pokud byste chtěli mít dobrý pocit
z toho, že pomůžete dobré věci, a nevěděli,
jak začít, a pokud chcete zažít ten poetický
adrenalin přímo in mediis rebus – tedy
doslova v centru či uprostřed dění, budeme
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rádi, když přijedete a nabídnete pomoc.
Letošní výstavy zahrnují řadu regionů, tak
bude docela na výběr. Vše to koordinuje
kancelář PSNV-CZ a její ředitel kolega

Radek Hykl (reditel@psnv.cz). Proto,
prosíme, nabídky pomoci posílejte přímo
jemu. A budeme samozřejmě rádi, když se
stavíte i prostě jen tak a nečekaně…

První výstava byla v Kroměříži
O delším víkendu 31. března a 1. a 2. dubna
se konala výstava Floria v Kroměříži.
Premiérově jsme se jí účastnili vloni a bylo
to natolik inspirativní, že jsme účast

přislíbili i letos. Jaké to bylo? Nabízíme
úryvky z dojmů dvou kolegů, kteří byli na
stánku PSNV.

❝

R. Hykl:
Pátek byl volnější, nápor jsme očekávali v sobotu a byli jsme na stánku tři: Marie Bučánková,
Marek Konvičný a já. V neděli, ač jsme očekávali, že bude volněji, a mysleli si, že to ve dvou
zvládneme, přišlo mnohem více lidí, než jsme čekali. Takže jsme měli stále co dělat a byl
z toho nakonec náročný den. Potvrdilo se, že na stánku musí být minimálně tři osoby. Když
je volněji, je čas upravovat, připravovat a debatovat, když ale přijde víc lidí najednou, nevědí,
kam dřív skočit.
Na stánku byly dva stoly, na jednom opět dva mikroskopy, v jednom bylo včelí křídlo, které
budilo velké překvapení návštěvníků, v druhém pak celá včelka. A bylo fajn vidět nadšení
všech generací návštěvníků (a zejména dětí), když ji viděli takto zvětšenou. D
Ten druhý stůl byl s knihami a Moderním včelařem. Zajímavé bylo, že o časopis měly zájem
všechny generace včelařů, mladí i dříve narození. Což je ostatně vidět i na fotkách, jež
připojujeme.

❝

Marek Konvičný
Na Florii jsem byl všechny 3 dny. S Radkem Hyklem jsme už po letech myslím celkem sehraná
dvojka, takže se to dá zvládat všechno celkem v pohodě. V sobotu nám pomáhala také
Maruška Bučánková.
V neděli, zřejmě hlavně díky krásnému počasí, přišlo také hodně lidí jako v sobotu, což
minule, když bylo škaredě, nenastalo.
Po moravských výstavách pro PSNV jezdím už od roku 2012 (skoro všechny, co byly). Takže
už o tom můžu zodpovědně ledasco říci. Služba na stánku je určitou formou PR PSNV-CZ. Je
tedy důležité, aby na stánku a v přímém kontaktu s návštěvníky byli ti, kteří jsou důkladně
seznámeni s činností Společnosti i s jejími stanovisky k určitým neuralgickým bodům oboru.
Pokud jde o množství, pak si myslím, že lepší je menší, ale sehraný tým. Optimum je, pokud
na stavbu a rozebrání stánku přijde pomoci více lidí, hlavně na stěhování a transport z/do
aut, tam pak jde právě o ty ruce a nohy, přímo obsluha stánku by ale měla mít určitou praxi.
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Počet lidí obsluhy bude dobře také sladit s velikostí výstavy – odhaduji dle minulých toto:
Floria Kroměříž: – max. 3 současně, Flora Olomouc, Život na zahradě (Ostrava – max. 4
současně, Brno (letos AnimalTech, jindy AgroTech) – max. 5 současně. Čísla jsou pro
největší nápor, jinak mimo špičku je to obvykle tak polovina. Mimochodem, ty stánky mají
určitou velikost a více obsluhujících by si mohlo i překážet.
Výstava se celkem vydařila, novinkou byly BALONKY s logem PSNV, po domluvě s Radkem
byly věnovány pouze k nákupu z naší nabídky, několik jako odměna za správné odpovědi dětí
na otázky o včelkách a pro ostatní na prodej (5 Kč/ks, celkové náklady se totiž i s tou
plastovou tyčkou, držákem a potiskem tomu blížily). Tedy žádné rozdávání kolemjdoucím, to
bychom už v pátek nic neměli a nestíhali bychom foukat a vázat…
Další nepřehlédnutelnou novinkou byla EET pokladna, která se stala několikrát i tématem
rozhovoru s některými kolemjdoucími, kteří obdivovali naši připravenost.

Nyní nabízíme přehled akcí pro veřejnost,
na
nichž
se
PSNV-CZ
letos
pravděpodobně objeví, nebo které sama
pořádá. Vše ovšem závisí na tom, zda
bude dostatek pomocných rukou, nohou
a toho třetího, hrome, co to vlastně
bylo?… Práce bude dost a bude k tomu
třeba co nejvíce pomocníků. Změny
v plánu možné, budeme je hlásit předem.
Expozici PSNV-CZ pravděpodobně
budete moci shlédnout i na Apimondii
v Instanbulu, ale to bude pro většinu asi
poněkud z ruky…
redakce, která děkuje všem za dobrou práci
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Kde a kdy tedy bude možno navštívit stánek PSNV-CZ?
Výstava
Floria (Kroměříž)
Flora (Olomouc)
Animal Tech (Brno)
Natura Viva (Lysá nad Labem)
Země Živitelka (České Budějovice)
Zahrada Čech (Litoměřice)
Med roku 2017 (Brno)
Život na zahradě (Ostrava)
Mezinárodní apiterapeutická konference (Kdyně)

Termín
31. 3. – 2. 4. 2017
20. – 23. 4. 2017
11. – 14. 5. 2017
24. – 28. 5. 2017
24. – 29. 8. 2017
15. – 23. 9. 2017
16. – 17. 9. 2017
22. – 24. 9. 2017
28. – 29. 10. 2017

Vzdělávání včelařů
Jubileum služebnictva v blatenské škole
Náš spolehlivý a trpělivý služebník, bez
jehož neúnavné lopoty by se výuka
včelařství v Blatné záhy zhroutila
a rozpadla v nic, dosáhl významného
jubilea. Během konzultací 7. – 9. 4. se na
jeho počítadle připravených šálků kávy
objevilo číslo 25000.
Pedagogický sbor a studenti Blatné mu přejí
vše nejlepší a pevné zdraví do další služby
vzdělání, vědě a pokroku.
I. Černý

Pozvánky
Kurs o nemocech včel, který vede v Praze
22. a 23. 4. MVDr. Zdeněk Klíma, je
obsazen. Nicméně pokud přijmete roli
zatímního náhradníka, lze se i nyní
registrovat na webu PSNV-CZ. Budete pak

informování, pokud by se uvolnilo nějaké
místo.
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Varia čili různé
Včelaření od klávesnice
Pro přátele internetových debat o světě včel
a včelařů jen tři sdělení:

praxe:
najdete
ji
na
https://www.vcelarskapraxe.cz/

Byla spuštěna nová veřejná včelařská
diskusní platforma nazvaná Včelařská

Její tvůrce, kolega David Hrbáč, upřesnil
redakci některá specifika a vlastnosti nové
platformy:

















adrese:

záložky na příspěvky
skutečné hodnocení příspěvků
automatický sběr linků v tématu
štítky pro příspěvky
automatické omezení pro trolly
ukládání obrázků do fóra, t.z. jednodušší přidávání, ale především historické příspěvky
stále mají dostupné přiložené obrázky
z nejhodnotnějších příspěvků se dá udělat WIKI/znalostní báze
vizuální označení jednotlivých příspěvků, zda jsou přečteny či ne
export vlastních příspěvků
lokální konto/přihlášení Twitterem a Google účtem
funkční mobilní rozhraní
Youtube linky mají automaticky náhled
Android klient
iPhone klient
funkční prohledávání obsahu

Znovu se také zvolna rozproudila debata na
již delší dobu existujícím Fóru včelařů.

K tomu přidáme ještě odkaz na zajímavý
včelařský internetový magazín Beeinfo.
redakce
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