
Zápis ze schůze OO ČSV Písek 
ze dne 9.  června 2011 

 

Přítomni: př Kozák, Herink, Havlín, Kučera,  Sláma,  Rotbauer,  Košatka, Macháček, Zábranský 

Omluveni: př. Lukáš, Šimko, Bican 

 

1. Příprava včelařského aktivu dne 25. června 2011 

 

Byla provedena kontrola jednotlivých úkolů: 

 Prezenci včetně prezenčních listin zajistí přítel Kozák spolu s přítelem Zábranským, 

předpokládaná návštěvnost je kolem 150 lidí. 

 

 Včelařský den zahájí přítel Kozák, který přivítá návštěvníky a významné hosty. 

 Dále naváže přítel Košatka, který návštěvníky seznámí s programem včelařského dne, 

jeho harmonogramem a jednotlivými pracovišti. 

 

 Přednášet bude Miroslav Mikula z Prahy,Jiří Scherling z Čičenic. Témata jsou tato: 

chov matek, inseminace matek,  šlechtění a chovatelský cíl v České republice. 

 

 Následovat budou praktické ukázky larvování. 

             -vyplavováním,předvede přítel Bican 

             -z plástu, předvede přítel Přeslička 

Pracoviště pro tyto činnosti bude připraveny podle pokynů přítele Havlína 

 

 Dalším pracovištěm budou ukázky starteru, dochovu, přidávání matek a tvora 

oddělků. Garantem tohoto pracoviště je přítel Šimko, který pracoviště připraví po dohodě 

s přítelem Havlínem. Dále přítel Šimko zajistí odeslání žádosti o dotaci na včelařský den do 

Nasavrk nejdéle do 13. června 2011. 

 

Přítel Rotbauer spolu s přítelem Macháčkem zajistí ukázky různých typů úlů 

plemenáčků (přítel Šimko zajistí čtyři druhy plemenáčků) , včelařských potřeb a nářadí. 

Garantem tohoto pracoviště je přítel Macháček. 

 

 Přítel Herink zajistí zapůjčení a dopravu laviček v počtu 40-45 ks skládacích stolů a 

lavic 10 setů a tři stánky. Rovněž zajistí jejich zpětný odvoz.(je zajištěno) 

 Přítel Rotbauer zajistí občerstvení během celého aktivu, pečivo dodá přítel Havlín 

dle potřeb. 

 Přítel Havlín zajistí ozvučení prostoru přednášek, spolu s přítelem Šimkem zajistí 

označení a vymezení míst na parkování pro návštěvníky včelařského dne. 

 



 

 

 Ostatní členové okresního výboru pomohou v pátek při přípravě jednotlivých 

pracovišť a celkovém uspořádání prostoru přednášek po dohodě s přítelem Havlínem 

 

V sobotu 25. června 2011 se všichni členové sejdou v 8.00 na včelíně přítele Havlína 

ve Vráži. Účast všech je nutná ke zdárnému průběhu včelařského dne. 

 

2. Nákazová situace na okrese Písek v měsíci květnu. 

 

Přítel Kučera seznámil přítomné s nákazovou situací moru včelího plodu.  

Nové ohnisko bylo vyhlášeno v Sedlíkovicích na Strakonicku, ochrané pásmo zasahuje do 

okresu Písek. Bylo konstatováno, že nákaza varoázou je na poměrně nízké úrovni. 

 

  

Zapsal Ing. Jaroslav Herink 


