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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s. 
Okresní organizace Zlín 

Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
http://www.csvoozlin.cz        oozlin@vcelarstvi.cz 

 

Zápis 

ze schůze č. 2/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 7. 2. 2017 

 

Místo a čas konání schůze: hotel SOLE; zahájení v 19:00 

Přítomni členové výboru: př.R.Slavík,K.Bodlák,P.Dynka,O.Hájek,L.Žaludek,J.Kalenda,K.Krátký 

Přítomni členové OKRK: př. J Machalíčková, J.Hnilica, 

Hosté: př. A.Ševců 

Omluven: ---   Nepřítomen: R.Studénka 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze 

2. Příprava IX. Včelařské akademie 

3. Informace od členů výboru - zdravotního referenta, pokladníka, referenta pro mládež a člena 

republikového výboru 

4. Různé 

5. Usnesení výborové schůze 

6. Závěr 

 

 

Ad 1) Kontrola úkolů z předchozí schůze 

 Předseda OO ČSV Zlín přivítal přítomné a provedl kontrolu úkolů z minulé schůze. Stálé úkoly 

jsou průběžně plněny.  

- Některé ZO ještě nenahlásily termíny VČS do CIS.  

- Na stránkách OO ČSV Zlín je k dispozici formulář na objednávku léčiv pro rok 2017. 

 

Ad 2) Příprava IX. včelařské akademie  - 1 .4. 2017 - Zlín.                                                       

Úkoly: Předseda připravil plakát ke zveřejnění, který byl odsouhlasen členy výboru.                                                                         

Př. Krátký: Komunikuje s vystavovateli do konce týdne dořešit rozdělení výstavních ploch dle 



 

 

 

přiloženého schématu. Zájemci o výstavní prostory se mohou hlásit u př. Krátkého. Předseda R. 

Slavík informoval, že se přes přihlašovací formulář už přihlásilo 125 účastníků, po zaplacení 

poplatku 300,- a jeho spárování s přihláškou je jim vygenerována a zaslána vstupenka. Stále je 

možné ještě zasílat materiály do sborníku, zatím malý zájem ZO o prezentaci spolků ve 

sborníku. Vystavovatelům a sponzorům bude ve sborníku dán prostor pro zveřejnění loga a 

představení jejich činnosti. Sborník se připravuje v elektronické formě na CD. Příprava 

propagačních materiálů, bločky, tužky, výzdoba prostor. Plakáty, rollupy, bannery a poutače 

připraví př. Kalenda. Ozvučení přednáškového sálu a vlajky a jeho přípravu zajistí 

provozovatel, dohodne př. Slavík a př. Hájek. Př. J. Machalíčková se nabídla, že telefonicky 

vyzve k účasti ZO, které doposud nereagovaly na pozvánky. Pozvání čestných hostů zajistí 

př. Slavík. Druhou vlnu pozvánek včetně programu akademie zajistí př. Slavík. Pozvání 

regionální televize projedná př. Slavík Foto dokumentaci od př. Přikryla a video záznam 

dohodne př. Žaludek, bude upřesněna doba a cena. Př. Žaludek zajistí květinové dary. 

 

Ad 3) Informace od členů výboru: 

Byly diskutovány následující podněty:  

- Př. Slavík informoval že, od 1. 2. 2017 je možno zasílat na KÚ Zlín žádosti o dotace 

Zlínského kraje elektronicky dle podmínek KÚ.  

- Na seminář SVS a ČSV v Nasavrkách 15. 3. 2017 pojede zdravotní referent.  

- Přípravného semináře prohlížitelů včelstev se v Nasavrkách dne 21.1.2017 zúčastnili 

př. Slavík, Kalenda.  

- Př. K. Bodlák seznámil přítomné se zápisem s jednání Legislativní komise, který 

obdrželi také všichni členové OO ČSV Zlín. 

- Delegáti na VČS ZO:    Př. R. Slavík - ZO ČSV  Fryšták, př. K. Bodlák ZO ČSV 

Napajedla, př. L. Žaludek – ZO ČSV Štítná nad Vláří. 

- Zlatá včela : Oblastní kolo soutěže Zlatá včela proběhne 22.4.2017 v Bystřici pod 

Hostýnem na Základní škole Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem. Soutěž 

proběhne podle nových podmínek, bližší informace obdrží jednotliví vedoucí VKM od 

pořadatele. 

- Př. Kalenda připomněl, že vkládání údajů do CISu je stále poměrně komplikované a při 

přetížení serveru nejsou vložená data správně uložena. Také nadnesl problematiku 

malého zapojení nových členů v ZO do činnosti spolků. Bylo také připomenuto, že je 

potřeba shromáždit požadavky na objednávky léčiv a seznamy chovatelů u nichž bylo 

provedeno ošetření aerosolem. 

- Dle žádostí ZO ČSV jsou připravovány ocenění Vzorný včelař a Čestné uznání pro 

oceňování členů na výročních členských schůzích. Ocenění připravil předseda R. Slavík, 

a navrženým členům budou předána na výročních schůzích. Návrhy na vyšší svazová 

ocenění budou zaslány na sekretariát ČSV k projednání na RV. 
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Ad 4) Různé 

- Nebyly žádné body k diskusi. 

Ad 5) Usnesení z jednání schůze výboru OO ČSV, z. s. - Zlín 

1. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje všem ZO ČSV ve Zlínském okrese odevzdat 

seznamy chovatelů u nichž bylo provedeno ošetření včelstev aerosolem nejpozději do 

1.3.2017 na OO Zlín. 

Termín: do 1. 3. 2017         Zodpovídá: ZO ČSV jednatelé, 

 zdravotní referenti 

2. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje všem ZO ČSV ve Zlínském okrese provádět 

objednávku léčiv přes elektronický formulář, který je na adrese: 

http://csvoozlin.cz/objednavky-leciv/ 

Termín: do 1. 3. 2017        Zodpovídá: ZO ČSV jednatelé, 

         zdravotní referenti 

 

3. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí: Úkoly z jednání OO ČSV Zlín 7. 2. 2017 

 

Ad 6) Závěr: Schůzi výboru ukončil předseda v 20:20 poděkoval všem přítomným za 

účast. 

 

Další řádná schůze výboru OO ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 6. 3 2017 

v 19:00 v hotelu SOLE ve Zlíně. 

 

Připomínky k zápisu zašlete elektronickou poštou na adresu předsedy OO ČSV, z. s. 

(slavik@post.cz) nejpozději do 01. 03. 2017. 

 

Ve Zlíně, dne  8. 2. 2017 

 

Zapsal: Lad. Žaludek 

Zápis a usnesení ověřil:  Ing. Roman Slavík, Ph.D. 

 

http://csvoozlin.cz/objednavky-leciv/
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