Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

3.8.2015

Místo:

areál Mája, Praha - Ruzyně

Schůzi řídil:

p. Cafourek

Zaznamenal: p. Ingrová + p. Dlouhý
Přítomni (sken originálu prezenční listiny):

Zápis uvolněn dne: 06.08.15
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Agenda - bylo projednáno / dohodnuto / uloženo (Z: zodpovídá T: termín)
Byl schválen program schůze:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/

Úvod / přivítání (p. Marek)
Volba řídícího schůze (p. Cafourek)
Zdravotní situace (p. Drahoš)
Dotace (p. Cafourek, jednatel, pokladník)
Přednášky pražských včelařů (p. Ingrová)
Exkurze / zájezd (p. Těhník)
Plán školení funkcionářů (p. Cafourek)
Kontrola plnění úkolů minulé schůze
Různé
Prohlídka areálu Mája
Diskuze / občerstvení

1/ Předseda p. Marek přivítal přítomné.

2/ Řídícím schůze byl zvolen p. Cafourek.

3/ P. Drahoš sdělil, že nemá od minulé schůze výboru žádné novinky ke zdravotní situaci.
P. Cafourek informoval o nejasnostech kolem včelstev instalovaných v budově ČSV
Křemencova 8, zřejmě pod hlavičkou nevyjasněného spolku ZO Křemencova - o těchto
včelstvech není žádná vědomost na pražské Městské veterinární správě, přestože
Křemencova 8, kde byla tato včelstva instalována, se nachází v pásmu moru včelího plodu.
Městský výbor ČSV Praha jednomyslně přijal toto Usnesení:
Není možné, aby sekretariát ČSV a předsednictvo RV ČSV porušovaly pravidla daná
Stanovami ČSV a jednacími řády ČSV o vzniku ZO ČSV a rovněž není možné, aby při instalaci
včelstev v Křemencově 8 byly porušovány veterinární předpisy. MěV ČSV Praha pověřuje
místopředsedu výboru J. Cafourka, aby osobní návštěvou v Křemencově 8 zjistil situaci s
nenahlášenými včelstvy a projednal s příslušnými pracovníky sekretariátu a funkcionáři PRV
vzniklou situaci kolem zdejších včelstev a kolem nevyjasněného spolku Křemencova. MěV
ČSV Praha dále pověřuje místopředsedu J. Cafourka, aby v případě, že po projednání vzniklé
situace nedojde k nápravě v souladu se Stanovami a jednacímí řády ČSV a veterinárními
předpisy ČR, informoval o vzniklé situaci Republikový výbor ČSV tak, aby RV ČSV mohl
projednat tuto záležitost na svém nejbližším zasedání dne 29. 8. 2015, a případně o tom
informoval také příslušnou veterinární instituci.
Z: p. Cafourek
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4/ P. Cafourek upozorní v dostatečném předstihu ZO, spadající do působnosti MěO ČSV
Praha, že členové musí do 15. 9. 2015 odevzdat příslušným funkcionářům svých ZO vyplněné
formuláře pro dotaci 1.D.

5/ P. Ingrová zajistila v roce 2015 tyto přednášky:
12. říjen: Titěra – Historie a zkušenosti včelařského pokusnictví v ČR
9. listopad: Švamberk – Co přinesla letošní Apimondie
14. prosinec: Texl – Příčiny zimních úhynů včel

6/ P. Těhník informoval o možných termínech a náplni exkurzí takto:
- termín:

přelom září / říjen - nevyhovuje z organizačních důvodů
navržen nový termín: sobota 17. října

- náplň / cíle: Litoměřice - autobus za cca 10.000,- Kč nebo
Nasavrky – autobus za cca 15.000.- Kč
navrženo: Odolena Voda + Dol
Z: p. Těhník – prověření dopravy a náplně podle návrhů (viz výše)
T: 7. 8. 2015 (oznámit mailem MěV)

7/ Bylo rozhodnuto zorganizovat tato školení:
CIS – školení pro předsedy, jednatele a CIS referenty
Z: p. Uváčik

T: termín školení před koncem září (administrace dotace 1.D)

školení pro hospodáře (pokladníky)
Z: p. Slaba
T: do konce srpna zjistí, jestli ústředí ČSV bude v září organizovat svá školení,
pokud ne, tak zorganizuje naše školení v říjnu t. r.

školení pro zdravotní (nákazové) referenty
Z: p. Drahoš

T: termín školení na začátku roku 2016 (leden / únor)
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8/ Kontrola úkolů z minulé schůze
-

p. Uváčik informoval o jednání na ZO Prahy 5 – předpokládá konsolidaci vedení i
členské základny

-

správa účtu MěV
úkol trvá – je třeba provést aktualizaci správy a vedení účtu vč.
dispozičních práv a zřízení internetového bankovnictví
Z: p. Slaba, Uváčik, Cafourek, Marek, Ingrová
T:

- p. Ingrová zajistí písemné usnesení MěV o rozdělení funkcí nutné pro jednání s bankou – co nejdříve
- p. Slaba, Uváčik, Cafourek, Marek se zúčastní jednání na ČSOB
ve Spálené ul. 17. 8. 2015 od 14 hod. !!!

-

administrace daru pro ZO Dolní Počernice
úkol trvá – závisí na vyřízení výše uvedeného úkolu (správa účtu) – bude
proto splněn až následně !!!

9/ Různé
Příští schůze MěV – termín a místo
Bylo rozhodnuto, že příští schůze bude
-

čtvrtek 14. září 2015 od 17,00 hod

-

v restauraci „U Váhy“ na Smíchově

Z: p. Uváčik – objednání jednacího prostoru + pozvánky mailem
T: do 7. září 2015
p. Lněnička – zástupce MěV v RV ČSV
p. Cafourek informoval o složitém zdravotním stavu p. Lněničky, což má praktické důsledky,
že MěV Praha nemá aktivního zástupce v RV. P. Cafourek je názoru, že vzhledem ke
končícímu funkčnímu období RV (resp. blízkosti sjezdu ČSV) a vzhledem k nereagování p.
Lněničky na návrhy se sejít a situaci řešit nějakou dohodou, už nemá praktický význam (že je
zbytečné) pokoušet se o další aktivity ze strany MěV. V následné diskuzi MěV rozhodl, aby p.
Cafourek učinil ještě jeden pokus o kontaktování p. Lněničky – zaslal mu ve jménu MěV ČSV
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Praha doporučený dopis.
Z: p. Cafourek

T: na příští schůzi MěV informovat o výsledku

Účast na jednání OO ČSV Praha – západ
p. Cafourek informoval o pozvání k jednání OO ČSV Prahy západ, které proběhne dne 7. 9.
2015. MěV ČSV Praha pověřil p. Cafourka zastupováním MěV Praha v rámci tohoto jednání.
Z: p. Cafourek – podá informaci o jednání na příštím zasedání MěV

T: 7. 9. 2015

p. Těhník – kritika hospodaření ČSV s reklamními předměty, kritika obsahu časopisu
Včelařství, kritika komunikativnosti ústředí ČSV
p. Těhník se tázal na existenci reklamních předmětů ČSV - konstatováno, že už žádné nejsou
popř. se nevhodně distribuují (např. kalendáře). MěV diskutoval možnost obstarat si
pomůcky k praktické propagaci včelařství svépomocí, příp. s financováním z dotačních titulů
městských částí. V případě potřeby a zájmu bude toto v budoucnosti znovu zváženo.
p. Těhník kritizuje odbornou úroveň časopisu Včelařství (např. článek p. Smělého ve
Včelařství č.7) – byla konstatována nízká úroveň redakční práce, což má za následek
používání nepřesných termínů a doporučování praktik v rozporu s úplatnou legislativou
(zejména při léčení)
p. Těhník kritizuje, že ústředí nereaguje na dotazy, zaslané např. mailem - bylo
konstatováno, že je to bohužel standardní chování ústředí

škodní událost včelaře ze ZO ČSV Uhříněves
p. Uváčik a Cafourek informovali o tom, že potvrdili dokumenty ze žádosti p. Říhy ( č.ch.
178858), kterou žádá o náhradu škody na svém včelařském zařízení, které mu shořelo.

Zápis provedl a zapsal

4 . srpna 2015

Kontrola / připomínky

4. a 5. srpna 2015 p. Cafourek, Ingrová, Těhník, Uváčik
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