
Zápis ze schůze OO ČSV Písek 
ze dne 12.  května 2011 

Přítomni: př Kozák, Herink, Havlín, Kučera,  Sláma, Šimko, Rotbauer,  Bican, Košatka,  

Omluveni: př Macháček, Zábranský 

 

1. Příprava včelařského aktivu dne 25. června 2011: 

Všichni členové výboru okresní organizace ČSV v Písku se dostaví na včelín př Havlína v 8.00 

ráno. 

 Prezenci na místě samém zajistí  př. Kozák a př. Zábranský, který rovněž zajistí 

prezenční listiny.  

 Zahájení provede předseda přítel Kozák, dále bude pokračovat chovatelský referent 

přítel Košatka. 

 Dále bude následovat přednáška přítele Havlína na šlechtění chov a inseminace 

matek chovatelsky cíl české republice. 

 Následovat budou praktické ukázky larvování vyplavováním předvede přítel Bican a 

larvování z plástu předvede přítel Přeslička. 

 Další ukázky budou ukázky starteru dochovu přidávání matek tvorba oddělků. 

Garantem tohoto pracoviště bude přítel Šimko. 

 Přítel Rotbauer spolu s přítelem Macháčkem zebezpečí ukázky úlů, včelařských 

potřeb a nářadí (přítel Šimko zabezpečí čtyři druhy plemenáčků).  

 Pro potřeby přednášek zajistí  přítel Herink lavičky 2-3 stánky a rozkládací stoly,při 

jejich rozmístnění pomůže přítel Macháček Šimko a Sláma. 

 občerstvení během včelařského aktivu zajistí přítel Rotbauer, pečivo dodá přítel 

Havlín. 

 Ozvučení aktivu zajistí přítel Havlín v případě neúspěchu, přiveze aparaturu přítel  

Rotbauer, centrálu pro její činnost, přítel Herink. 

Žádost o dotaci na pořádaný aktiv vybaví přítel Šimko, rovněž označení a vymezení parkovišť. 

(ve spolupráci s přítelem Havlínem). 

 Další podrobnosti budou dojednány na příští schůzi výboru okresní organizace ČSV 

v Písku, která se bude koat dne 9. června 2011 od 18.00 hod. v restauraci u Rudolfa 

 

2. Přítel Kučera seznámil přítomné s nákazovou situací na okrese Písek, 

konstatoval, že výskyt varoazy je na nižší úrovni v porovnání s ostatními 

okresy Jihočeského kraje. Na příští schůzi připraví přítel Kučera aktuální 

kompetní přehled ochranných pásem moru včelího plodu v Jihočeském kraji. 

 

3. Na ZO ČSV okresu Písek zaslat metodický pokyn k rozboru medu. Zodpovídá  

př. Herink.( Metodický pokyn byl na ZO ČSV okresu Písek zaslán 25. května 

2011) 



4. Přítel Šimko zjistí aktuální situaci týkající se zájemce na prohlížitele včelího 

plodu v ZO ČSV Orlík nad Vltavou 

 

5. Na příští schůzi výboru okresní organizace ČSV v Písku pozvat výbor ZO Písek 

k projednání personálních problémů ve výboru organizace. 

 

6. Bylo dohodnuto definitivní rozdělení ZO ČSV v okrese Písek mezi instruktory 

výboru okresní organizace ČSV v Písku. Tabulka bude přílohou zápisu. 

  

 

  

 

 

 Zapsal Ing. Jaroslav Herink jednatel výboru okresní organizace ČSV Písek 

 


