
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 5. 3. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Řízení schůze se ujal př. Ing. Petr:  

 

Program:  

1. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

pošta (od výborové schůze dne 26. 1. 2017): 

- na Krajský úřad Pardubického kraje předány žádosti o dotace na Den medu a putovní výstavu, 

- do knihovny RV vrácena zapůjčená DVD, 

- na ČMSCH, a.s., provedena registrace př. Jana Plocka, Pavla Sedliského a Milana Šedivého, 

- důvěrník př. Jan Rožek předává funkci př. Aleši Juzovi – děkujeme za odvedenou práci, 

- z SVÚ Olomouc jsme obdrželi protokoly o vyšetření měli na varroázu (všichni) a MVP (jen zájemci), 

- na SOUV – VVC Nasavrky zaslána žádost o zabezpečení seminářů 5. 3. a 2. 4., 

- doručen zápis z jednání rozšířeného předsednictva OO ČSV ze dne 9. 2. 2017, 

- uzavřena darovací smlouva s obcí Nová Ves u Jarošova – 1 000 Kč. 

 

2. Různé 

- kniha Apiterapie byla rozprodána, případným zájemcům ji můžeme objednat, 

- požadavky na zajištění většího sálu na výroční členskou schůzi a zajímavé přednášky narážejí na nízkou 

docházku a logickou snahu provozovatele restaurace Na Rovince, abychom zde absolvovali nejen akce 

s nízkou tržbou, ale i lukrativnější výročku; nebudeme proto měnit místo schůze, 

- dětský zájezd je takřka naplněn, ale zájezd dospělých dne 22. 4. 2017 do Hulic a VÚVč Dol má stále dost 

volných míst – přihlášky na zájezdy přijímá př. Stanislav Tomšíček, Desná 109, 570 01 Litomyšl, 

737 003 006, tomsicek@lit.cz; jednatel nabídne volná místa okolním ZO, 

- stále hledáme ochotné zájemce pro přípravu a realizaci Dne medu – hlaste se u jednatele: Ing. Jindřich 

Petr, Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, 608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz, 

- př. Doseděl důvěrníkům předal léčivo pro jarní léčení a převzal podepsané formuláře pro letní léčení 

přípravkem Gabon Flum 4 mg, který je v klinickém testování; pro obvody, které tento přípravek odmítly 

(Chmelík – př. Ing. Hurych, Litomyšl II – př. Starý), důvěrník objedná Gabon PF 90, 

- jednatel předal přítomným důvěrníkům individuální Záznamy o léčení včelstev pro letošní rok – pro zbylé 

obvody budou k dispozici na schůzi dne 2. 4. 2017; současně prosí všechny funkcionáře všech složek ČSV, 

z.s., aby svou funkci (např. tu nejvyšší, ale počítá se třeba i člen komise inventární, osvětové, revizní apod.) 

uvedli do kolonky „funkce“ na prezenční listině, kde při semináři musíme dát dohromady 30 funkcionářů, 

- kdo z důvěrníků si u paní pokladní (př. Vladimíra Šplíchalová, Osík 293, 737 528 041, 

vladimira.splichalova@seznam.cz) nevyzvedl dotace na aerosol 2015 (proti podepsanému formuláři) a 

náhrady, nechť tak co nejdříve učiní; kdo dokáže od př. Michala Bartoníčka, Dolní Újezd 313, získat 

členský příspěvek na rok 2017 (272 Kč) a případně i písemné oznámení o ukončení členství v ČSV, z.s., 

k 31. 12. 2017, zaslouží si zvláštní odměnu. 

 

3. Seminář MVDr. Josefa Holejšovského, Ph.D. na téma Tlumení nákaz. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Vladimír Drábek 

 

 př. František Starý 
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ČLENSKÁ SCHŮZE A VÝJIMEČNÝ SEMINÁŘ 

NENECHTE SI UJÍT!!! 

 

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl zve všechny členy na členskou schůzi, která se uskuteční 
  

v neděli 2. dubna 2017 od 8:00 do 13:00 hodin 

v pohostinství Na rovince - Dolní Újezd. 
 

Program:   
1. Organizační záležitosti (8.00 – 9.00) 

2. Seminář Dr. Ing. Františka Kamlera, ředitele Výzkumného ústavu včelařského, na téma 

Racionalizace ve včelařství, včelí produkty a apiterapie (9.00 - 13.00) 

 

Kdo bude mít na přednášejícího jakékoliv dotazy – např. k plánovanému letnímu 

léčení přípravkem Gabon flum – může je zaslat e-mailem, předat na schůzi písemně 

nebo přednést osobně – využijte svou šanci! 
  

Následuje: 

 

Sobota 22. dubna - zájezd na exkurzi do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic 

(http://www.beedol.cz/). Ve 14.00 hod. nás přijme Ing. Dalibor Titěra, CSc. 

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/chat/711-ing-dalibor-titera-csc/). Dopoledne 

využijeme od 9.00 hod. návštěvou interaktivní expozice Včelího světa v Hulicích u Zruče n. Sázavou 

(http://www.vcelisvet.cz/). Zde bude v Hulické hospodě v 10.30 i oběd. 

- Odjezd v 6.30 z Litomyšle od Hvězdy, záloha 320 Kč/osobu. Vstupné a oběd si hradí každý sám. 

Po členské schůzi 5. března budou neobsazená místa zájezdu nabídnuta jiným organizacím. 

 

Pátek 5. května - propagační zájezd pro děti ze ZŠ Vidlatá Seč a Makov do Včelího světa 

(http://www.vcelisvet.cz/) a Vodního domu (http://www.vodni-dum.cz/cs/890-co-je-vodni-dum) 

v Hulicích u Zruče n. Sázavou. Po členské schůzi 2. dubna budou neobsazená místa zájezdu nabídnuta 

členům spolku pro jejich děti a vnoučata. 

- Odjezd z Litomyšle od Hvězdy v 7.15 hod., z Vidlaté Seče (zastávka ČSAD „Vidlatá Seč,,náves“) v 

7.30 hodin, z Makova od školy v 7.45. 

Děti školou povinné - cesta zdarma, dospělý doprovod 170 Kč/osoba. Vstupné do Včelího světa, 

do Vodního domu a oběd v místní restauraci si hradí každý sám.  

 

 

 

 

Ing. Jindřich Petr 

jednatel 

608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz   
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