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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. 3/2017 okresní organizace ČSV, z. s. – Zlín, konané dne 06. 03. 2017 

 

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

Přítomni členové výboru: Př. R. Slavík, K.Krátký, J.Kalenda, L.Žaludek, K.Bodlák, P. 

Dynka,O.Hájek 

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

Hosté: -- 

Omluven: ---   Nepřítomen: R.Studénka 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze: Úkoly z minulé schůze jsou průběžně plněny. 

Předseda informoval, že byl ukončen termín zasílání žádostí na dotace na KÚ Zlín. V 

současnosti probíhají v ZO Výroční členské schůze. Delegáti OO Zlín podali informace o 

poznatcích na těchto schůzích. 

 

2. Informace od členů výboru: Předseda R.Slavík informoval o VČS Napajedla konané 

19.2.2017 v Halenkovicích delegáti  R.Slavík, K.Bodlák, L.Žaludek hodnotili schůzi velmi 

dobře, předali ocenění nejlepším chovatelům za  celoživotní vzorný přístup ke včelařství. Př. 

J.Kalenda, P.Dynka podali informaci ze VČS Luhačovice také velmi dobrá úroveň.  

Př.J.Kalenda kritika systému provádění náhrad za vyšeření vzorků zimní měli, cena 

vyšetření je vysoká a některé organizace nemají prostředky na úhradu faktury za rozbor 

vzorků. Uplyne velmi dlouhá doba, než dostanou ZO peníze zpět do pokladny, kdo se 

domáhá, dostane peníze dříve než ti co slušně čekají na vyřízení. Tento systém zatěžuje 

funkcionáře ZO. Podmět zadán př.K.Bodlákovy k předání na RV. Př. O.Hájek zhodnotil 

VČS ve Slavičíně 6.3.2017 kde přednesl přednášku. Př.L.Žaludek informoval o VČS Štítná 

nad Vláří. Byl diskutován problém zdravotního stavu včelstev v příhraničí, chovatelé nemají 

žádné informace o zdravotním stavu včelstev za hranicemi ČR. Dotaz zda má SVS tyto 

informace, případně zda řeší šíření nemocí i z těchto oblastí. K.Bodlák informoval o 



 

 

 

připravovaných pravidlech pro činnost VKM . Př.Kalenda poukázal na směrnici ČSV 

přednášejících odbornících a učitelech včelařství, kde není reflektováno uznání 

rovnocennosti vzdělání ze zemí EU. Podmět pro př.Bodláka, aby se tímto zabývala 

legislativní komise a ve směrnici tuto chybu napravila.   

3. Objenávka léčiv:  Pro rok 2017 je na stránkách OO Zlín připraven formulář pro objednávku  

lečiv. ZO objednají léčivo na tomto formuláři nejpozději do 31.03.2017. Pozdější 

objednávky budou zařazeny do druhé objednávky léčiv.                                                                                        

4. Příprava Akademie: Přípravy akademie jsou v plném proudu. Kontrola u vstupu bude 

prováděna elektronicky. Př. Slavík připravil tisk a distribuci vstupenek elektronicky, platí i 

pro poukázky na občerstvení. Uspořádání v přednáškovém sálu připraví pracovníci 

Academia centra dle požadavku organizátora, navíc bude možnost účastníků se připojit k 

internetové síti. Bylo diskutováno o výběru vhodného dodavatele občerstvení, jelikož dle 

původního záměru nebylo možné akceptovat vysokou cenovou nabídku. K 6.3.2017 je 

přihlášeno 263 účastníků. Je připravován sborník, do kterého je ještě možné zasílat 

příspěvky, zatím malý zájem ZO. Výzva pro ZO i OO o příspěvky o své činnosti; vše je 

třeba zasílat na adresu př. J. Machalíškové email: jarmila-m@seznam.cz Rovněž můžete 

zaslat jména jubilantů ve vašich ZO i OO, nebo oceněných chovatelů, případně své 

významné akcem které v rámci ZO pořádáte. Vše je potřeba odeslat do 15.03.2017. 

Sdělovací prostředky osloví př. Slavík a Kalenda.   Sraz organizátorů ke konečné přípravě 

akademie je 31.03.2017 po 14,00 hodině před Academia centrem. Informační tabule šipky 

bannery a rollupy zajistí př. Kalenda. Vstupenky pro hosty budou připraveny při vstupu na 

Akademii. Fotodokumentaci zabezpečí př. Přikryl.  

5. Propagace Akademie: Členové OO Zlín nejsou spokojeni s přístupem ČSV a redakce 

včelařství k zveřejnění pozvánky na Včelařskou akademii. Přestože materiály byly zaslány 

včas (23.11.2016) s požadavkem na podporu akce, a plakát v grafické formě (9.12.2016), 

nebyla ze strany ČSV zajištěna dostatečná propagace v časopise Včelařství ani na stránkách 

svazu. Až po urgencích př.Kalendy byla slíbena náprava, ale provedení propagace zcela 

nekoresponduje s významem akce. 

  

6. Různé:  byly diskutovány tyto příspěvky:  Př. K.Bodlák podal informace z jednání 

legislativní komise a RV. Př.Slavík předložil výboru návrh na zřízení včelařské knihovny, 

do které by spolek odebíral včelařské časopisy rakouského a německého svazu včelařů. 

Navrhl předplacení časopisů, a ty ukládat v knihovně OO Zlín, tak aby byly k dispozici 
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včelařům v OO Zlín. Výbor tento záměr odsouhlasil a doporučil provést objednávku 

předplatného. Př. K.Bodlák předložil výboru návrhy na ocenění pro př. J.Šafaříka a 

př.J.Studeníka. Ve vyplnění žádostí byly závažné nedostatky, a proto byly předložené 

návrhy vráceny př. Bodlákovi k jejich odstranění a opětovnému předložení na další 

výborové schůzi. Př. K. Bodlák pak tyto návrhy odevzdá osobně na sekretariátu svazu. 

 

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

1. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín doporučuje:  

a. Odstranit nedostatky v žádostech o ocenění. 

b. Zpracovat a odeslat objednávku léčiva pro OO Zlín na rok 2017 

Termín: do 31.3.2017            Zodpovídá: Bodlák,Kalenda 

 

2. Výbor OO ČSV, z. s. - Zlín bere na vědomí:  

a. Informaci o  přípravě IX. Včelařské akademii  31.3.2017 po 14,00 hod. sraz 

pořadatelů - příprava Včelařské akademie.        

b. Informaci o probíhajících VČS v ZO Zlín.    

c. Informaci o objednávce léčiva na rok 2017.    

 

     Závěr 

V 21:00 schůzi výboru OO ČSV, o. s. Zlín ukončil předseda př. Slavík.  

Poděkoval členům výboru a hostům za jejich účast na schůzi. 

Další řádná schůze výboru OO ČSV, o. s. – Zlín se uskuteční 03. 04. 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 31. 03. 2017. 

 

Ve Zlíně, dne 7. 3. 2017 

Zapsal: Ladislav Žaludek 

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