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Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz

www.psnv.cz www.varroamonitoring.cz www.modernivcelar.eu www.vcelar-farmar.cz

Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
vysíláme v době plné práce na včelnicích jen jednoduché a stručné číslo s několika informacemi, 
které považujeme za důležité. Uvědomujeme si, že lítáte, až sami sebe potkáváte, a že tato doba je 
velice hektická, zejména letos, kdy se řada věcí na řadě lokalit nadmíru daří, ať už jde o nové matičky 
či o skvělý nový med, každým novým točením jiný a lepší...
Takže k věci a jak pravil Josef Švejk: „Telefonní hovory maj bejt stručný a jasný...“
Cilme tedy přímo k jednotlivým tématům a točte úspěšně klikou rumpálu...

J. Matl

Ze společnosti
Stanovy etc.

Rejstříkový soud již schválil nové stanovy PSNV-CZ, z. s., schválené březnovým sněmem. Už je najde-
te na webu PSNV-CZ v sekci PSNV-CZ/Dokumenty. Informace je i na interním fóru ve vlákně Stanovy 
a směrnice... Zakrátko je bude následovat i zápis a usnesení ze sněmu. Byl to totiž jeden baliček... 
Jsme rádi, že vše prošlo a že to máme za sebou. Byla s tím spousta práce... A protože to prošlo úřady, 
tak to byla práce dobrá. Díky všem, kteří to odpracovali... 

Tiskové zprávy a media
Jednak jsme chtěli upozornit na to, že PSNV-CZ pokračuje v aktivitách týkajících se medializace aktu-
álních problémů oboru. Jistě jste již zaregistrovali, že se PSNV-CZ už delší dobu systematicky věnuje 
této v jistém slova smyslu strategické problematice, např. v tvorbě tiskových zpráv, v nichž se snažíme 
přiblížit veřejnosti řadu problémů, s nimiž se náš obor v současnosti potýká. 
Nejde ale jen o tiskové zprávy, cílenou mediální strategii má také např. projekt Coloss. Jistě jste za-
registrovali i některé články v renomovaných periodikách, jako jsou např. Lidové noviny, Respekt, 
či National Geographic, v nichž zazněly názory PSNV-CZ blízké či dokonce jí samotou inspirované. 
Coloss sám díky aktivitě jeho tuzemských tahounů také systematicky a cíleně informuje jak samotné 
účastníky projektu, tak ostatní včelaře i onu tak zvanou nevčelařící veřejnost. 
Cítíme evidentní hlad po informacích ze strany oné nevčelařící veřejnosti. Takhle to zní pěkně blbě, 
ale uvědomme si, že v této nevčelařící veřejnosti je také většina našich zákazníků – medojedů. Takže 
tohle vše je pro nás v řadě souvislostí velmi cenné. 
Spřízněné duše mají rády a chtějí zároveň med dobrý a k němu i relevantní informace. Můžeme jim 
je poskytnout a můžeme jim také poodhalit něco z dění uvnitř našeho oboru, co se běžnými cestami 
na veřejnost díky cílené selekci informací z určitých míst majících vliv na tok informací směrem do 
veřejnosti nedostane. Zkoušíme to změnit. Chce to hodně práce a čas, ale, jak se zdá, postupně se to 
daří. Díky všem, kteří se o to snaží...
Výsledkem je, že se na představitele PSNV-CZ pomalu začínají obracet media s žádostmi o názor, 
rozhovor, presentaci. Je dobře, když ve veřejném prostoru zaznívají i jiné názory než ty, které byly 
tradičním evergreenem dosud. A že v mediích objevují jiné tváře a osobnosti, než se po léta tradičně 
objevovaly...

http://www.psnv.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.vcelar-farmar.cz
http://www.psnv.cz/
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Momentálně najdete na webu PSNV-CZ dvě nové tiskové zprávy o tom, jak lze zlodějům úlů ztížit 
jejich „živnost“ cejchováním úlů, a také o tom, jak se PSNV-CZ snaží vzdělávat ty včelaře, kteří o to 
stojí. To v souvislosti s faktem, že pomalu končí letošní cyklus letních škol. 
Ve výhledu bližším než běžně představitelném jsou i nové informace o rámcových výsledcích letoš-
ního běhu projektu Coloss.

Oslavy 150. výročí vynálezu medometu
Jste co nejsrdečněji zváni na mezinárodní akci k 150. letům výročí vynálezu medometu, tedy zařízení 
na vymetání medu z plástů za pomoci odstředivé síly. Samotná sláva se bude konat 25. – 27. září 
2015 v Lužáneckých sálech v Brně a naše úsilí podpořilo také ministerstvo zemědělství ČR formou 
grantu. 
Součástí jejího programu bude výstava a soutěž zaměřená na kvalitu medu, a to pro účastníky z celé 
ČR. Je to docela unikátní šance, takže pokud máte med, který byste chtěli do soutěže poslat, nevá-
hejte! Lhůta pro posílání vzorků je prodloužena do 31. července 2015! Účast v soutěži je zdarma. 
Podrobné informace získáte na speciálním webu, který byl k této příležitosti vytvořen. Najdete na 
něm i spoustu informací o samotném Franzi Hruschkovi a jeho vynálezu. A také nově vytvořený klip 
se Zdeňkem Svěrákem, jenž má k dnešnímu dni už hodně přes 2300 shlédnutí. 
A k tomu přidáme ještě i záznam rozhovoru redaktora České televize Daniela Stacha s ředitelem 
kanceláře PSNV-CZ Ing. Petrem Texlem. Ten spolu s informativním textem najdete na webu České 
televize.
A budete-li chtít, můžete si také pustit záznam rozhovoru z Českého rozhlasu 2, kde si redaktorka 
Marie Retková povídá o včelách s naším váženým kolegou Jiřím Přesličkou.
Rýsují se další šance, zrovna nyní se ředitel kanceláře P. Texl chystá na rozhovor s M. Veselovským do 
DVTV, samozřejmě o Hruschkovi. V plánu je také povídání o včelkách a vzdělávání na Radio Wave... 
Nějak se nám to rozjíždí, ale je to asi logické vzhledem k celkové situaci... 

Interní hlasování
V pátek 10. července skončilo po čtrnáctidenní dosti bohaté diskusi hlasování o tom, zda a jak by-
chom se chtěli angažovat v regionálních skupinách. Řada členů po tomto hlasování volala. Byli ale 
i tací, kteří tvrdili, že tento modus vlastně odporuje samotnému principu PSNV-CZ. Bylo tedy zjevné, 
že je třeba tuto otázku položit, abychom si to ujasnili. Tedy jsme to udělali... 
Položili jsme tedy otázky typu, zda jste pro takové skupiny, zda byste se zapojili, třeba jen pasivně, 
kdyby nějaká skupina vznikla, nebo zda byste se dokonce stali oním pověstným tažným koněm. Také 
byla varianta, že je to nesmysl... 
A jak to dopadlo? 
Celkově hlasovalo 136 registrovaných členů (nic moc, přiznejme si, ale i tak díky!...). Pro variantu, jež 
obsahovala i aktivní spoluúčast či vůli ku organizování a komunikování, hlasovalo 47 našich členů. Pro 
alternativu účasti, pokud by se organizace ujal někdo jiný, pak hlasovalo 76 registrovaných členů. 13 
členů to vše pak považovalo téma, jež nemá smysl. 
Rada se pokusila poté celou věc vyhodnotit a umístila na interní fórum několik map, které naznačují, 
kolik máme členů a jak to kdo vidí. Zdá se nyní, že existuje několik center, kde je zájem více komu-
nikovat. To vlastně byl základní princip celé věci. Abychom se navzájem poznali a třeba spolu začali 
komunikovat... 
Výsledky tedy máme, je jen na nás, jak se s tím popasujeme. 
Diskuse dále pokračuje na interním fóru PSNV-CZ, zkuste se přidat. Pořád je tu navíc otevřené téma 
tematických či pracovních skupin....
Ti, kteří projevili ochotu aktivně do věci vstoupit, koordinovat či organizovat, dostanou seznam kole-
gyň a kolegů v dosažitelném okolí s nabídkou pomoci z „centra“, pokud ji budou chtít. 
Uvidíme, co se z toho nakonec vyvrbí. 

http://www.psnv.cz/
http://www.fhruschka.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/316696-pred-150-lety-zatocil-franz-hruschka-a-vytekl-med/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/316696-pred-150-lety-zatocil-franz-hruschka-a-vytekl-med/
http://media.rozhlas.cz/_audio/03425946.mp3
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Vzdělávání včelařů
Letní školy

S tím vším, co bylo výše uvedeno, souvisí i téma letních škol. Letošní cyklus se pomalu uzavírá, větši-
nu letošních letních škol už máme za sebou a můžeme říci, že se vydařily, že účastníci i lektoři z nich 
mají vesměs dobré pocity. O právě proběhlém víkendu se konala letní škola v Chodově u Domažlic 
a čeká nás ještě škola v Jalubí a letošní běh se uzavře.
Letní školy budou hned po uzavření cyklu vyhodnoceny, k tomu poslouží jednak materiály od lektorů, 
jednak výsledky ankety, které poskytli samotní účastníci. A že materiálu je dost... 
A po sezoně opět dojde na workshop lektorů, na němž se vyhodnotí zkušenosti a bude se debatovat 
o tom, co bylo dobré a kde je třeba něco dělat lépe. 
Původně jsme měli záměr přinášet aktuální zprávy o letních školách přímo na stránkách e-Věstníku. 
Záměr přinášet jak systematické informace, tak i zkušenosti účastníků byl sice pěkný, ale střetli jsme 
se s problémem, že holt někdo musí své pocity a zkušenosti nakonec napsat a odpracovat si to. Přes 
řadu příslibů k tomu nakonec nedošlo, takže odkazujeme na několik zpráv na webu či na Facebooku 
PSNV-CZ, kde najdete i zajímavé fotky. Omlouváme se, víc se nepodařilo.

Kursy
Již tuto sobotu, tedy 18. července, proběhne další s kursů zaměřených na ekologické ošetřování včel 
proti varroóze, vedený MVDr. Z. Klímou. Uskuteční se v Brumově-Bylnici. Je to kurs po výtce aktuální. 
Letošní situace je velmi zvláštní. Někde je po roztočích doslova poptávka, protože se nám nějak ne-
objevují. Jinde ale někteří kolegové hlásí citelné napadení a ptají se, jak reagovat. 
Na kurs se můžete stále přihlásit na webu PSNV-CZ, uvolnila se ještě 2 místa...

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=504
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Projekt Včelař – Farmář 
Na webu PSNV-CZ v e-shopu si můžete objednat DVD s více než 15 kapitolami, které postihují hlavní 
témata, která zaujmou toho, kdo by chtěl začít včelařit, navíc v množství větším než malém... Herec 
a včelař Martin Kubačák navštíví postupně řadu renomovaných osobností a požádá je o sdílení jejich 
zkušeností. Dohromady to dá více než tři a půl hodiny. Neváhejte, objednávky se docela hrnou. DVD 
bude k dispozici také na akcích, kde má spoluúčast PSNV-CZ.

Včelař – Farmář pokračuje, ale za své
Projekt Včelař – Farmář vzhledem k požadavkům na udržitelnost projektu bude dále pokračovat, 
ovšem již bez dotační podpory. Přihlásit se je možno na webu projektu.

Setkávání včelařů
Chvála medu, tradiční setkání lidí s medojednými sklony, se letos bude konat v sobotu 1. srpna. 
PSNV-CZ tam opět bude mít stánek plný zajímavostí a věcí ku skouknutí i ku koupi, takže neváhejte 
a doražte. 
Navíc tam, předvedeme i praktickou ukázku vytáčení medu s replikou medometu, který na onom 
památném brněnském setkání Franz Hruschka představil svým kolegům... 
Povídání o využití včelích produktů na Chvále medu přislíbili MVDr. Zdeněk Klíma a Ing. Petr Texl. 
A vzhledem k současné debatě o smyslu setkávání a tvoření regionálních buněk je tohle skvělá šance, 
jak se potkat v rámci tohoto regionu. Sledujte i web Chvála medu 2015.

http://www.psnv.cz/eshop/?67,dvd-vcelar-farmar
http://www.vcelar-farmar.cz/index.php/prihlaska
http://hornihrad.cz/chvala-medu-2015/

