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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
letí k Vám letošní třinácté, a tentokrát
poněkud útlejší číslo, než bylo číslo minulé.
Obsahuje však pár cenných informací: blíží
se sněm, začínají Olomoucká včelařská
setkávání, ve finále jsou již přípravy na
Pražská včelařská setkávání, na konci
měsíce se mnozí sejdeme ve Kdyni na
Mezinárodní apiterapeutické konferenci. A
nastal také čas „hlasování peněženkou“ v
rámci naší Společnosti.
Tak, snad jsme na nic nezapomněli. Jasně,
ještě trochu musiky pro milovníky ticha i

hlasů bytostně propojených, ale znějících
jen pro ty, kteří chtějí naslouchat… Marin
Marais, slavný violista a skladatel na dvoře
francouzského Krále slunce Ludvíka XIV.,
a jeho magické Lidské hlasy (Les voix
humaines), mistrovský kousek pro violu da
gamba z r. 1701, beze slov, ale přesto hlasů
plný. V podání jednoho z nejlepších
gambistů současnosti, pražského Petra
Wagnera. Možná si při tom vzpomenete na
slavný film Všechna jitra světa (Tous les
matins du monde)
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Ze Společnosti
Novinky k VI. sněmu PSNV-CZ
Již v minulém čísle jsme přinesli základní
informace, nyní jen zopakujme, že VI. sněm
se uskuteční v sobotu 4. 11. v hotelu Zruč
(Baťov), náměstí Míru 594, Zruč nad
Sázavou.
Sněmu bude předcházet v pátek 3. 11.
workshop na téma Úlový monitoring
prakticky, který povede kolega Tomáš
Ivanský.
V sobotu 4. 11. dopoledne proběhne
přednáška entomologa RNDr. Mgr. Štěpána
Ryby, Ph.D. z Entomologického ústavu
AVČR v Č. Budějovicích na téma: Virová,
bakteriální a houbová onemocnění včel.
Přednáška, jež vlastně supluje Podzimní
seminář nástavkového včelaření, je veřejná,
je však třeba se na ni zaregistrovat.
Odpoledne pak proběhne jednání sněmu,

které bude pochopitelně již jen pro členy
PSNV-CZ.
Podrobné informace opět sledujte na webu
PSNV-CZ a na interním diskusním foru.
Na IF je již zřízeno vlákno k letošnímu
sněmu, v němž je možno diskutovat k řadě
témat. Najdete tam také návrh programu
sněmu, který je stále možno připomínkovat
a doplňovat. Finální verze programu musí
být podle stanov zveřejněna 10 dní před
konáním sněmu. Na sněmu samotném lze
pochopitelně program také měnit, leč jen v
tom případě, nenastane-li nouzová varianta,
kdy se nesejde patřičný počet účastníků
(40). I v tom případě by se sněm konal,
avšak právě pouze tohoto schváleného
programu.
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Návrh programu i s možnou diskusí
najdete na IF, zde jej přinášíme také.







Zahájení
Volba
komisí
Zpráva o činnosti
Hospodaření od minulého sněmu
Zpráva celostátní kontrolní komise
Plán činnosti pro rok 2018
 Projekty, výstavy
 Moderní včelař
 Další vydavatelská a publikační
činnost
 Asociace včelařských spolků,
spolupráce včelařských spolků,
průběžné informování členů PSNVCZ a interní diskuse s nimi

Vzdělávání, formy vzdělávání,
LŠNV, kursy, semináře,
workshopy, odborné konference










Ženy, včelařky, podpora
Regionální skupiny, koncepce
stanov
 Návrhy dalších bodů navržených na
sněmu
Volba orgánů společnosti
Diskuse
Návrh usnesení
Usnesení
Závěr
redakce

Hlasování peněženkou aneb příspěvky na rok 2018
Každý z členů v těchto dnech dostal dopis
od kolegy jednatele Michala Kabáta s
informacemi o placení příspěvků na rok
2018. Předpokládáme, že tyto informace
jsou natolik jasné, že je zde ve Věstníku
není
třeba
opakovat,
proto
jen

připomínáme. Pokud by bylo třeba, vrátíme
se k tématu v některém z příštích čísel. A
pokud někdo z Vás zmíněný dopis nedostal,
ozvěte se na adresu: jednatel@psnv.cz.
redakce

Vzdělávání včelařů
Olomoucká včelařská setkávání zahajují
Přednáškou L. Mately na téma Kyselina
šťavelová a nemoci včel zahájí v sobotu 14.
10. v Olomouci letošní běh OVS. Program
cyklu i podmínky registrace najdete opět na
webu PSNV-CZ. Ke každé přednášce se
tam také budou objevovat podrobnější
anotace.

Funguje také facebookový profil celého
cyklu.
I zde najdete anotaci na nadcházející
přednášku.
redakce

Pražská včelařská setkávání jsou již také připravena
I příprava PVS 2017/2018 spěje do finále,
jak jsme o tom informovali již v minulém
čísle; cyklus začíná 26. 10. panelovou
diskusí o plemenářském zákoně, v
nejbližších dnech se objeví informace o

programu i registraci na webu PSNV-CZ i
na facebooku PVS.

Strana 2

redakce

13 / 2017
12. 10. 2017

Mezinárodní apiterapeutická konference
Velmi prestižní konference s bohatým
odborným i doprovodným programem,
která se koná na počest stého výročí úmrtí
zakladatele novodobé apiterapie MUDr.
Philippa Terče (Tertsche), jenž se v
nedaleké obci Prapořiště r. 1844 narodil, je
již také za dveřmi. Proběhne ve Kdyni o
víkendu 28. a 29. 10.

Znovu připomínáme, že registrace na ni je
stále možná. Podrobnosti najdete na k této
akci zvláště vytvořeném webu.
redakce

Varia čili různé
Sdružení Arnika
PSNV-CZ pravidelně přináší informace o
aktivitách sdružení Arnika, jež jsou cíleny
zejména na záchranu či výsadbu stromů v
krajině. Nejen to, dokonce tyto aktivity i
podporuje. A zrovna nyní můžete podpořit
jednu nově vznikající alej. Podrobnosti
najdete na webu sdružení.

A ještě doplňme, že nominační fáze pro
soutěž Alej roku končí 31. 10.
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