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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
vysíláme k Vám letošní 7. číslo. Najděte v
něm několik aktuálních informací,
pozvánku k návštěvě výstavy v Brně, kde
samozřejmě můžete přijít i na stánek
PSNV-CZ. Ale nejen to, chystají se na Vás
i velice zajímavé přednášky v odborné části.
Přidáváme i jedno malé ohlédnutí a
investigativní zprávu o tom, co dělalo
vedení PSNV-CZ 29. dubna, tedy před

čarodějnicemi, v pražském sídle Asociace
soukromých zemědělců.
Romantikům i zamilovaným mezi námi
posíláme slib, že „Ptákům, těm křídla
nevezmou, dál vznášejí se volní oblohou“…
A přejeme, aby přes toto podivné
zimomřivé a chemické jaro „zármutek teď
nezůstal nad krajinou“…
redakce

Z oboru
ANIMAL TECH je za dveřmi a bude opět se stánkem PSNV-CZ
Ve dnech 11. - 14. 5. se v Brně na výstavišti
koná veletrh ANIMAL TECH spojený s
Národní výstavou hospodářských zvířat.
Jako vždy i letos bude v rámci veletrhu také
včelařská výstava a soutěž medovin.
Zde najdete informace, pokud Vás zajímá
celý doprovodný program veletrhu.
Pokud Vás zajímají včelařské přednášky,
zde využíváme informací zaslaných redakci
e-Věstníku koordinátorem včelařské části
veletrhu kol. Markem Lingerem:
Včelařské přednášky proběhnou v sobotu
13. 5. v Pavilonu P – sál P1.

3. Varroóza a viry
13.30 – 15.30, lektor Doc. Ing. Antonín
Přidal, Ph.D. (lektor PSNV-CZ a
MSVV)
Součástí programu bude také soutěž
medovin.
Informace o ní naleznete
www.tradicnimedovina.cz

na

webu

Výsledky budou vyhlášeny v sobotu 13. 5.
Současně bude po celou dobu výstavy
probíhat ochutnávka medovin a to až do
vypití zásob…
Registrace

1. Ošetřování včelstev v souladu s
přírodou
09.00 – 11.00, lektor: MUDr. Radek
Hubač

Na veletrh je možno se předem
zaregistrovat s výraznou slevou vstupného.
Zde je postup registrace:

2. Medovina – nápoj s historií
11.00 – 13.00, lektor: Ing. Jaroslav
Lstibůrek (lektor PSNV-CZ)

Pro získání zvýhodněného vstupného
proveďte registraci s využitím registračního
kódu
na
webových
stránkách
www.animaltech.cz. Tímto způsobem vám
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bude umožněn nákup vstupenky na veletrh
online za zvýhodněnou cenu 60 Kč (oproti
běžnému vstupnému 180 Kč).
Registrační kód: J5JJD9RQ4Y
 jděte na stránky www.animaltech.cz
 klikněte na banner "REGISTRACE
NÁVŠTĚVNÍKŮ"
 vyberte veletrh podle pozvánky
 zadejte registrační kód, viz výše
 vyplňte zobrazený formulář a odešlete
 po registraci a platbě online obdržíte
emailem voucher ve formátu PDF, který
si vytiskněte. PDF se vstupenkou
použijte na turniketech u vstupu na
veletrh. Vstup na veletrh lze uplatnit i v
případě PDF uloženého v mobilním
zařízení.

 v případě problémů s registrací
vstupenky, volejte na Helpdesk tel.:
+420 541 152 923
 telefonní linka je v provozu vždy
po – pá, 9.00–15.00 h.
 registrační kód lze použít opakovaně,
počet registrací není limitovaný.
Bylo by asi už nošením sov do Athén,
kdybychom zvali i k návštěvě stánku
PSNV-CZ, který bude k dispozici po celou
dobu konání veletrhu. Přijďte, poznáte řadu
lidí z vedení PSNV-CZ, můžete si
popovídat o tom, co a proč PSNV-CZ dělá i
co zamýšlí. Můžete také zcela otevřeně při
dobré kávě povídat o tom, co vás trápí či
štve. Slibujeme, kavárna PSNV-CZ bude
opět a zaručeně bez odposlechu…
redakce (jež děkuje M. Lingerovi za
poskytnuté informace)

Jak bylo v Olomouci na Floře?

Ve dnech 20. - 23. dubna se konala jarní
Flora Olomouc. Opět s účastí PSNV-CZ.
Na stánku se sešli jak ostřílení harcovníci a
členové vedení PSNV-CZ, tak další
členové, jejichž pomoc byla velmi účinná.
Premiéru měl nově pořízený mobilní
stánek, který se velice osvědčil a bude
využíván na různé akce tohoto typu. Na
dalších výstavách si jej budete moci
prohlédnout naživo i Vy, kteří se
rozhodnete dorazit.

Stánek byl dobře umístěn blízko vchodu,
kde se pohybovalo mnoho návštěvníků,
takže mnozí z nich se zastavili a zajímali se
o to, co děláme a proč. Zájem byl opravdu
velký. Ukázala se také jedna velice
zajímavá věc: u tzv. běžného publika je
povědomost o tom, co PSNV-CZ dělá v
oboru, překvapivě malá. A to i u včelařů,
což je rozhodně věc hodná reflexe i další
debaty. Je samozřejmě k úvaze, jak toto
zlepšit, jak na tom zapracovat. Už na dalších
výstavách (Brno, Lysá n. Labem) se určité
změny chystají.
Problémem tentokrát bylo celkem extrémní
počasí, ti, kdo sloužili na stánku, prošli
kursem otužování zcela natvrdo. Za to i za
práci jim patří díky a velké uznání.
Pro ilustraci přinášíme několik fotografií,
včetně obrázku čerstvě postaveného
stánku…
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Právě postavený a prázdny stánek. Zbývá zaplnit stoly knihami, mikroskopy a časopisy, stěny vyzdobit postery a instalovat
promítací plátno.
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Ze Společnosti
Co dělalo vedení PSNV před Filipojakubskou čili Valpuržinou nocí?
V sobotu 29. dubna byl pro vedení PSNVCZ v sále Asociace soukromých zemědělců
v Praze připraven zajímavý workshop,
jehož tématem byla práce v neziskovkách.
Částí nikoli nepodstatnou bylo i téma
interní či externí komunikace, management
činnosti za situace, kdy většina komunity
pracuje nikoli jako zaměstnanci, nýbrž pro
ideu a projekt, jehož prostě chce být
součástí, často na úkor rodin, kariér,
volného času. A mnohdy i vlastních včel…
Ale za situace, kdy řada prací vyžaduje
přesný a profesionální přístup. Tedy něco,
co řada členů této naší pracovní komunity
prožívá a řeší prakticky dnes a denně.

stanovovat priority a jak odhadovat, na co
ještě máme či co za daného nastavení už
nezvládneme? Jak se vypořádat s jevem
zvaným „syndrom vyhoření“, jak mu
předcházet, jak vzdorovat, když se
opakovaně vrací? A jde to vůbec?

Woskshop vedl pan Ladislav Koubek, jenž
je znám řadě lektorů PSNV-CZ z
excelentních kursů lektorských dovedností,
které pro ně pořádá kancelář PSNV-CZ.

než bylo možné…

Do Prahy přijeli kromě členů rady PSNVCZ i členové kontrolní komise V.
Sabolovič, P. Novák a M. Konvičný, ředitel
kanceláře R. Hykl, jednatel M. Kabát. A
jako host také šéfredaktorka Moderního
včelaře kolegyně Marie Šotolová.

Po obědě se konalo čtyřhodinové jednání
rady PSNV-CZ, na němž se podrobně
probrala řada témat, např. konkrétní
logistika k nastávajícím výstavám, na nichž
se objeví stánek PSNV-CZ, problematika
regionálních sdružení v souvislosti s
přijímáním nových členů (reflexe diskuse
na posledním sněmu), organizační zajištění
říjnové konference o apiterapii ve Kdyni či
finalizace prací na vydání publikace
Včelařství II.

Co vše se probíralo?
Bylo toho věru mnoho. Už sám princip
fungování komunity takto nastavené skýtá
řadu výzev, ale i pastí. A vše meritorně visí
na vzájemné komunikaci. Např. role onoho
třeba ve firmách jasně definovaného šéfa je
v takové komunitě zcela jiná. Jak tedy v
praxi za tohoto nastavení? Jak zadávat
úkoly a jak pomocí zpětné vazby motivovat
své kolegy? Jak kritizovat, jak oceňovat, jak
je důležité chválit? Jak motivovat k práci
navíc, zejména za situace, kdy jde o úkoly
velmi rozsáhlé a pracné a o témata
vyžadující značné odborné zázemí… Jak si

Velmi zajímavým tématem byla etika
komunikace,
zejména
e-mailové
korespondence, kde padla řada velice
cenných pravidel a rad i upozornění na
chyby, které tak často vidíme kolem sebe a
které místy dělají nedobrou krev… Nebo
strategie, jak či zda vůbec vést korektní
debatu s těmi, kteří vlastně ani debatovat
nechtějí… Přiznám, že tu jsem asi čekal víc,
Stručný report o wokshopu a další fotky
najdete i na webu PSNV-CZ.

Bylo to velmi výživné setkání a velký dík si
zaslouží všichni, kteří se jakkoliv přičinili,
ať po stránce organizační, nebo i tím, jak se
podíleli diskusí, nápady a názory na
programu.
Report z jednání rady najdete v právě
dokončeném zápisu na IF nebo v privátní
sekci webu PSNV.
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Občas se pracovalo po skupinách. Např. zde: zleva: M. Vondruška, M. Šotolová, R. Hykl, M. Konvičný, za zadním stolem M.
Kabát, P. Texl, P. Novák, z druhé strany stolu: V. Sabolovič, L. Matela, F. Hubáček

Pohled z druhé strany: proti sobě sedí M. Konvičný a F. Hubáček, za nimi V. Sabolovič a L. Matela, u zadního stolu opět M.
Kabát, P. Texl a P. Novák, vpředu L. Marek a A. Machová
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