Zápis ze schůze MěV a KRK ČSV Praha
Datum:

22. 2. 2016

Místo:

Restaurace U Váhy, Praha – Smíchov

Schůzi řídil:

př. Cafourek

Zapsal:

př. Těhník

Přítomni:

dle prezenční listiny

Záznam Jednání
1) Př. Marek přivítal všechny zúčastněné a předal slovo i vedení schůze př. Cafourkovi.
2) Př. Cafourek přivítal účastníky seznámil zúčastněné s program jednání
Body programu:
Přivítání
Seznámení s programem
Kontrola posledního zápisu
Kooptace člena MěV ČSV na návrh ZO Praha 6 př.
Zpráva o zdravotním stavu včel
Zpráva o průběhu konání VČS
Informace o aktivitách vyšších orgánů ČSV
Informace o stavu registrace OO do spolkového rejstříku
Informace o besedách
Různé
Upřesnění termínu příštího jednání MěV ČSV Praha
Závěr
3) Kooptace člena ZO Praha 6 do MěV Praha
Kooptovaným čl. je př. Pavel Kučmaš (člen RK ZO Praha 6). Přítomní hlasováním jednomyslně
nového člena MěV přijali.
Jmenovaný př. Pavel Kučmaš byl navržen a schválen jako člen revizní komise MěV ČSV Praha.
4) Zpráva o zdravotním stavu včelstev (provedl př. Drahoš)
Př. Drahoš informoval o průběhu odběru vzorků zimní měli. Některé ZO dodaly vzorky teprve
v posledních dnech. T. č. bez laboratorního výsledku. Doposud známé výsledky se jeví jako
dobré. Kompletní zprávu o výsledcích vyšetření vzorků zimní měli odloží MěV na příští
jednání.
Př. Dlouhý doplnil a informoval o likvidaci včelstev v ochranném pásmu MVP, které měli
pozitivní laboratorní výsledek. Zároveň př. Dlouhý informoval tom, že ZO Dolní Počernice
zajistí úhradu nákladů spojených s vyšetřením MVP ve vzorku zimní měli u včelařů v ZO, kteří

nespadají do ochranného pásma MVP Běchovice. Problematika pozitivního úlu bez včel
v lokalitě Kyje zůstává status quo. Př. Dlouhý seznámil přítomné s genezí situace.
5) Zpráva o průběhu konání výročních členských schůzí
a. Praha 1, 2, 3: Přítomen př. Marek. Schůze proběhla bez komplikací a v přátelském
duchu.
b. Praha 4: Přítomen př. Uváčik a př. Machová. ZO ustavila nový výbor. Předpoklad
aktivní spolkové činnosti.
c. Praha 5: VČS se bude konat 9. 3. 2016. K účasti delegováni: př. Drahoš, př. Uváčik, př.
Cafourek.
d. Praha 6: Přítomen př. Cafourek. V ZO dovolen nový výbor. V usnesení z VČS uvedeno,
že: „ZO ČSV si nepřeje, aby byl př. Cafourek zástupcem v MěV“. Na VČS došlo
k výměně názorů mezi př. Cafourkem a př. Šimonovským (člen ZO Praha 6), která
vyústila ve výše uvedené usnesení. Meritem sporu byl soudní spor mezi ČSV a firmou
Reklamax zastoupenou př. Cafourkem. K tomu př. Cafourek znovu přítomným osvětlil
příčinu sporu mezi ČSV a Reklamaxem.
e. Praha 10: Přítomni př. Marek a př. Brabec. V této ZO se rozpadá výbor. Odešel
př. Mirovský a dosavadní jednatel. Jedná se o spojení ZO Praha 1, 2, 3 a ZO Praha 10.
Situace je t. č. v řešení.
f. Zbraslav: VČS se uskuteční dne 11. 3. 2016. K účasti delegovn př. Marek.
g. Modřany: VČS se uskuteční dne 19. 3. 2016 v 17:00 h. K účasti delegován př. Slaba.
h. Řeporyje: VČS se konala dne 31. 1. 2016. Delegován př. Těhník, avšak bez účasti. Dle
dostupných informací není zvolen jednatel. Př. Uváčik doplní informace ze ZO na
příští schůzi MěV
i. Uhříněves: VČS se konala dne 23. 1. 2016. Přítomen př. Těhník. VČS proběhla
v přátelské atmosféře a bez zásadních komplikací. Př. Těhník sdělil, že na VČS vznikl
spor kvůli kauze Včelpo, která v době konání VČS procházela aktivní medializací.
Z diskuze vyplynulo, že plénum VČS nesouhlasí s postupem, který byl zvolen při řízení
společnosti a odmítá poškozování dobrého jména včelařů a včelích produktů
nedbalou prací vyšších orgánů. Z diskuze dále vyplynulo, že z důvodů výše uvedených
někteří včelaři odmítají setrvat v ČSV, resp. nevidí v setrvání v ČSV osobní přínos.
Jedná se zejména o větší a aktivnější včelaře, kteří jsou schopni svá včelstva kvalitně
vést a rozvíjet i bez servisu poskytovaného ZO (ČSV). V diskuzi se dále probíralo
použité svazové sklenice na med členy a nečleny svazu. K tomu př. Cafourek sděluji,
že použití loga svazu (a tedy i loga na sklenici) řeší vnitřní předpisy ČSV.
j. Čakovice: VČS se konala 2. 2. 2016. Zástupce na schůzi nebyl delegován. T. č. nejsou
žádné informace.
k. Klánovice: VČS se konala 31. 1. 2016. Zástupce na schůzi nebyl delegován, neboť
termín konání VČS byl MěV sdělen až po konání VČS.
l. Dolní Počernice: VČS se konala 9. 2. 2016. Přítomen př. Těhník. VČS proběhla
v přátelské atmosféře. Výbor ZO po rezignaci př. Dlouhého byl dovolen a organizace
je stabilní. Předmětem diskuze byla situace ve Včelpu a problematika MVP, který
organizaci sužuje. Př. Dlouhý dále MěV vysvětlil důvody svého odstoupení z výboru
ZO a avizoval rezignaci i z MěV. Předpokládaný termín je konec roku 2016. O vývoji

situace bude MěV průběžně informován. MěV vyjádřil př. Dlouhému podporu
v setrvání v MěV.
m. Újezd n. Lesy: VČS se konala 4. 2. 2016. Přítomen př. Cafourek. Př. Cafourek vyzdvihl
přátelskou atmosféru na VČS. Problematika nekompletního výboru ZO byla na VČS
uspokojivě vyřešena. Př. Těhník doplňuje, že ZO byla stabilizována, avšak řešení nelze
považovat za trvalý stav. Situace bude řešena dále podle aktuálních možností.
Prioritou v současné době je stabilizovat fungování ZO.
n. Horní Počernice: ZO VČS nepořádala. Dle sdělení ZO se schůze organizace
uskutečňuje 2x ročně a to v měsících květen a listopad, což dle sdělení ZO členům ZO
dlouhodobě vyhovuje. Př. Cafourek upozornil plénum, že takový způsob není možný
a odporuje směrnicím ČSV. MěV nepřijal stanovisko, jak situaci řešit.
6) Informace o aktivitách vyšších orgánů ČSV (Př. Cafourek)
Př. Cafourek poskytl informace z dění ve vyšších orgánech ČSV:
a. Prodiskutována zpráva o aktivitách předsedkyně ČSV pro členy RV
b. V minulých dnech zasedalo řádné jednání PRV a mimořádné zasedání PRV. Ze závěrů
vyplývá, že Včelpo čeká na vyčíslení pokuty ze strany dozorových orgánů. Na PRV byly
zvoleni noví členové dozorčího orgánu Včelpa.
7) Informace o stavu registrace OO do spolkového rejstříku (měl přednést př. Uváčik)
Př. Uváčik již není na schůzi přítomen. Aktuální informace budou podány na dalším jednání.
Př. Slaba připomněl, že na adrese jeho nemovitosti je možné zřídit sídlo MěV. Nesouhlasí
však se zřízením doručovací adresy na této adrese.
Př. Cafourek doplňuje, že přeregistrace je do konce května bezplatná a že je povinností
registrace vázána každá ZO. ZO jsou o této skutečnosti informovány dostatečně na webu
svazu i prostřednictvím časopisu Včelařství.

8) Informace o besedách
Př. Cafourek informoval o připravovaných besedách a akcích v Praze
a. Beseda pražských včelařů: 14. 3. 2016 – Doc. MVDr. Juraj Toporčák. Přednáška na
téma zdraví včel, Slezská 7, Praha 2
b. Vernisáž výstavy Včelařství včera a dnes: 8. 3. 2016 od 17:00 h Slezská 7, Dům
zemědělské osvěty. Výstava probíhá v termínu 8. 3. -8. 5. 2016
c. Kurz Včely a květy: 12. 3. 2016, Dendrologická zahrada Průhonice
d. Př. Těhník: Přednáška př. Sedláčka dne 15. 3. 2016 od 17:00 h v Budově ZŠ Újezd n. L.
Pořádá ZO Újezd n. L.
e. Přednáška př. Martina Kamlera ve středu dne 16. 3. 2016 od 17:00 h, Slezská 7, Praha
2, jedná se o přednášku organizovanou OO Praha východ.

9) Různé
Př. Dlouhý seznámil přítomné se závěry analýzy katastrální působnosti ZO. Největším
problémem přesahujících působností ZO jsou ZO Újezd nad Lesy a ZO Dolní Počernice a dále
ZO Stodůlky a ZO Řepy.
MěV navrhuje, aby se pokusili situaci vyřešit nejprve zástupci ZO, kterých se překrývající
působnost týká, v součinnosti s včelaři v lokalitě překryvu. Podle výsledku projedná MěV další
postup.
Př. Těhník (jako zástupce ZO Újezd n. L.) a př. Dlouhý (jako zástupce ZO Dolní Počernice)
s tímto postupem souhlasí. Zástupci dalších dvou diskutovaných ZO nejsou přítomni.

10) Termín příští schůze MěV ČSV Praha
Příští chůze je svolána na 21. 3. 2016 od 17:00 h do restaurace U Váhy na Smíchově, Praha 5.
Schválené usnesení:






Požádat pražské ZO ČSV o zasílání zápisů z Výročních členských schůzí, nebo jejich nahrání do
CIS. Zodpovídá př. Cafourek.
Pověřuje zástupce v RV ČSV př. Cafourka, aby v případě projednávání věci Včelpo v RV
hlasoval vždy tak, aby se případné „dluhy a pokuty“ Včelpa nepřenesly přímo na ČSV.
Pověřuje delegáty MěV ČSV Praha, aby při návštěvě výročních členských schůzí prosazovali a
napomáhali hladkému zaregistrování ZO, doplnění jejich výborů a stanovení sídla ZO.
Pověřuje jednatele MěV př. Uváčika rozesíláním pozvánek na zasedání MěV nejpozději týden
před jeho konáním.
Pověřuje př. Uváčika zajištěním jiného místa pro jednání MěV v případě, že ještě nebude
k dispozici horní salonek v restauraci U Váhy, Praha 5.

Zapsal: Ing. Těhník

