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Zápis z přátelského setkání předsednictva a členů výboru ČSV, z.s., okresní 

organizace Frýdek-Místek s kandidátem do RV, předsedy, př. jinými zástupci 

základních organizací a členy spolku navržených do práce v odborných 

komisích, pod záštitou předsedy okresní organizace Ing.arch. Aleše Jílka. 

Datum:  21.11.2021, 09.30 hod. 

Místo:  Naučný včelařský areál Chlebovice 

Přítomni: viz. prezenční listina  

Program:  1. Zahájení zasedání. 
2.  Zpráva předsedy OO ČSV Frýdek-Místek. 
3.  Zpráva zvoleného zástupce do RV. 
4. Informace členů VOO. 
5. Představení kandidáta na kooptaci do výboru ČSV, z.s,                                       

OO Frýdek-Místek. 
6. Představení členů do jednotlivých odborných komisí. 
7. Volba předsedů odborných komisí. 
8.  Návrh plánu práce na rok 2022. 
9.  Zpráva o nákazové situaci v okrese Frýdek-Místek. 
10.  Zpráva o činnosti OKK. 
11.  Informace ze ZO. 
12.  Diskuze, společný oběd a závěr.                                                                                                                       

 

1)  Předseda přivítal všechny přítomné na tomto přátelském setkání. V rámci dohody bylo 

rozhodnuto o tom, že diskuzní příspěvky nepřesáhnou rámec 3 minut.  

2) Předseda př. Jílek přednesl svou zprávu. 

3) Přítel Procházka, kandidát do RV přednesl svou zprávu. 

5) Představení kandidáta na kooptaci do výboru ČSV, z.s, OO Frýdek-Místek                               

přítele Tomáše Janka z Fryčovic.  

6) Př. Navrátilová přednesla jména kandidátů do odborných komisí, kteří se po písemné 

výzvě pro práci v těchto komisích přihlásili. Členové se v krátkosti představili                                  

a přednesli svoji představu o práci a směřování těchto komisí.  
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 Komise pro zdraví včel: př. Bacílek, př. Baselides, př. Pink, př. Vraník, př. Uherek,                       

př. Janek 

 Komise pro osvětu, propagaci a racionalizaci: př. Jílek, př. Kozel, př. Václavík 

 Komise pro kulturu a vzdělávání: př. Haleš, př. Kopeček, př. Pěkník 

 Komise pro práci s mládeží: př. Knödlová, př. Šupálková, př. Vorobeľ, př. Zielina 

 Komise pro chov a pastvu: př. Beneš, př. Bordovský, př. Carbol   

7) Přestávka v jednání a volba předsedů členy jednotlivých komisí. Předsedy komisí byli 

zvoleni př. Pink, př. Václavík, př. Haleš, př. Knödlová, př. Carbol. 

8) Předseda př. Jílek představil návrh plánu práce na rok 2022 a upozornil na priority                     

a směr, kterými se předsednictvo hodlá ubírat. 

9) Př. Pink informoval přítomné o aktuální nákazové situaci v okrese Frýdek-Místek a 

představil přítomným velmi šetrnou metodu smyvu včel pomocí oxidu uhličitého.   

10) Př. Carbol přednesl zprávu o činnosti OKK a jednotliví členové se představili přítomným. 

11) Př. Navrátilová požádala přítomné o součinnost při tvorbě webové stránky organizace.  

12)  Př. Procházka měl dotaz ohledně vyvařování vosku a přemetání včelstev.                                      

Př. Šefer se dotazoval ohledně uvedení kontaktů na členy ZO na webových stránkách. 

Př. Navrátilová informovala přítomné o nutnosti souhlasu se zveřejněním těchto údajů. 

Př. Jílek požádal o lepší komunikaci přítomné zástupce ZO, odpovídání na emaily a 

používání přiřazené emailové adresy zo...@vcelarstvi.cz. Př. Krkoška správně 

konstatoval, že kontakty na ZO a jejich funkcionáře jsou uvedeny v CISu. Přítomní 

členové se dohodli, že př. Navrátilová vytvoří návod pro přesměrování emailu 

@vcelarstvi.cz, jelikož někteří funkcionáři ZO jej pravidelně nevyužívají.  

Př. Šefer konstatoval, že ZO Smilovice měla v letošním roce již dvě kontroly včelstev  ze 

Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a vznesl dotaz na ostatní 

přítomné, zda mají stejnou zkušenost. Př. Jílek objasnil, proč včelaři s těmito 

kontrolami musejí do budoucna počítat.  

Př. Bordovský navázal např. Pinka a podělil se o své poznatky na téma varroa tolerance 

a chov matek.    
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Ve 12.05 hod. byli přítomni pozváni na společný oběd.   

 Ve 12.45hod. př. Jílek setkání ukončil a poděkoval př. Knödlové za poskytnuté zázemí 

a poděkoval rovněž všem přítomným za účast a velice přátelskou atmosféru a plodnou 

debatu na aktuální včelařská témata a pozval je na pořádané akce v roce 2022. 

 

 Informaci o přátelském setkání zpracovala: Monika Navrátilová, dne 21.11.2021 


