
   

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané v úterý 8. 12. 2015 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- poděkování za úspěšný Den medu a výplatu dotace 1.D., 

- př. Drozd (Česká Třebová) nabízel údržbu vyvíječů – schváleno využití nabídky dle potřeb ZO,  

- př. Ing. Hanzl připomínal ne/plnění přijatých usnesení – kontrolu bude provádět KRK + jmenovitě 

zveřejní nesplnění usnesení – schváleno,  

- problém důvěrníka místo př. Javůrka (Benátky) – prozatím obvod přebírá př. Stibůrek (Čistá) s pomocí 

pana Hutáka st., výbor děkuje př. Javůrkovi za odvedenou práci, 

- hledá se dotační referent pro dotace mimo CIS, dostal by část odměn důvěrníka + motivační odměnu, 

- př. Tomšíček se omlouvá, návrh plánu práce zašle e-mailem,  

- př. Brokeš zajistil 40 kalendářů, které by se přiložily k žádostem o dotace na obce apod.,  

 

2. Přijetí nových členů - př. Ing. Petr 

Výboru byly předloženy členské přihlášky následujících žadatelů o členství: 

- David Nešpor z Litomyšle, který bude včelařit ve Vračovicích (důvěrník př. Starý), 

- Mgr. Vlasta Zemanová z Cerekvice n/L, která bude včelařit v Janově (důvěrník př. Doseděl), 

Jmenovaní se představili, byli přijati za členy ZO ČSV Litomyšl s účinností od 1. 1. 2016 a uhradili 

členské příspěvky. Jednatel provede registraci př. Nešpora na ČMSCH, a.s. a zavede oba členy do CIS, 

pokladní následně odešle na RV členské příspěvky, členský průkaz jim jednatel vydá na některé z 

následujících členských schůzí. 

 

3. Pošta - př. Ing. Petr 

- registrace nových členů a stanovišť na ČMSCH – př. Josef Vančura, 

- informace o léčivu Thymovar pro letní léčení včelstev (místo Gabonu), 

- otevřený dopis od Včelpo, spol.s.r.o. ke kauze testovaných merdů, 

- uhrazeny příspěvky na rok 2015 za nové členy - př. Josef Vančura, Pavel Vrběcký, 

- sdělení SOUV – VVC, o.p.s. o výši dotace na vzdělávací činnost – 6.360,20 Kč (přišlo na účet), 

- Oběžník č. 3/2015 – dotace 1.D. 128 Kč/včelstvo, pokyny k administraci dotace a využití CIS, 

- knihovna RV nám zapůjčila 4 DVD, která byla vrácena po Dnu medu vrácena, 

- př. Miloslav Jiráček z Pohodlí a př. RNDr. Martin Mokrejš ze Starého Města (včelařil v Budislavi) se 

rozhodli ukončit včelaření, výbor jim děkuje za odvedenou práci a přeje hodně úspěchů, 

- člen RV př. Mgr. Bc. Pavel Švonc zaslal zápis ze zasedání RV dne 21. 11. 2015, 

- na RV odeslána žádost o dotaci na 6 aerosolových vyvíječů (13.200 Kč přišlo na účet), 

- nabídka knihy př. RNDr. Václava Švamberka „Prostředí a včely“ a Švamberkova fenologického kalendáře 

(„kolečko“), 

- zápis z jednání OO dne 26. 11. 2015 – nabídka školení CIS – jednatel ZO zajistil u jednatele OO 2 místa, 

- př. Grundovi (pokladník OO) odeslány doklady k administraci dotace 1.D. 

- př. Padělkovi (jednatel OO) odeslány doklady k výplatě dotace 1.D. 

 

4. Návrhy na udělení vyznamenání Českého svazu včelařů – př. Ing. Petr 

Předseda osvětové komise př. Tomšíček zaslal jednateli návrh, doplněný výborem takto: 

 

Vzorný včelařský pracovník (uděluje RV po schválení OO): 

Vladimír Drábek - 24 let funkce předsedy ZO 

Václav Kalina - 36 let funkce pokladníka ZO a 3 roky funkce jednatele ZO 

Vzorný včelař (uděluje OO): 

Miloslav Částek – dlouholetý důvěrník a předseda KRK ZO 

Ing. Antonín Hurych – 10 let jednatel OO ČSV, dlouholetý důvěrník ZO 

Oldřich Kladivo - dokumentární činnost v ZO 



   

 

Vlastimil Krýda - 7 let distribuce sklenic, dlouholetý důvěrník ZO 

Jiří Křivka - dlouholetý důvěrník ZO, vedení včelařského kroužku 

Ing. Jindřich Petr - 11 let jednatel 

Mgr. Bc. Pavel Švonc – 5 let jednatel OO ČSV a člen RV, dlouholetý důvěrník ZO 

Stanislav Tomšíček – 6 let předseda osvětové komise ZO, kronikář ZO, inovátor 

Jan Vopálka – 5 let člen KRK OO ČSV, 5 let místopředseda ZO 

Výborem byl návrh schválen. Jednatel ho odešle na OO ČSV. 

 

Dále osvětová komise navrhla a výbor schválil udělit čestné uznání ZO: 

- důvěrníkům, kteří vykonávají funkci alespoň 5 let, 

- členům k životnímu jubileu v roce 2016. 

 

5. Vyhodnocení podzimního ošetření + příprava sběru měli – př. Brokeš 

- výbor znovu upozorňuje na urychlení harmonogramu ošetření aerosolem a sběru měli; aerosolové ošetření 

včelstev provést nejpozději do 15. 12., aby po měsíci bylo možno smést a odevzdat měl, zimní měl musejí 

důvěrníci odevzdat na výborové schůze dne 21. 1. 2016,  

 

6. Různé 

- nové vyvíječe převzali př. Čupr (Lubná), př. Jan Pavliš (Nová Ves u J.), Stibůrek (Čistá), KRK zajistí 

inventarizaci, 

- př. Ing. Hanzl (předseda KRK) předložil zápis z jednání KRK dne 12. 10. 2015, kde se komise dohodla 

provádět kontrolu zazimovaných včelstev porovnáním žádostí o dotace s výkazy o ošetření včelstev pro 

zimní období 2015 – 2016; tento postup je v rozporu s postupem, popsaným v Oběžníku č. 2/2015, který 

byl komisi spolu s formulářem protokolu a přehledem podaných žádostí zaslán, chybějící cestovné ovlivnilo 

čerpání částky na administraci dotace 1.D. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr 

 

Zápis ověřili: př. Jan Pavliš 

 

 př. Karel Štorek 

 

 

 

 

I N Z E R C E 

 
PRODÁM  

 

12 včelstev v úlech s rámkovou mírou 39 x 24 cm 

 

Cena dohodou 

 

Zdeněk JAVŮREK, Smetanovo nám. 49, Litomyšl - 736 23 7131 

 



   

 

 
 

 

včelí úly 
 

Ingredience: 

1 balíček piškotů 

100 g moučkového cukru 

2 lžíce mléka 

2 lžíce rumu 

2 lžíce kakaa 

2 lžíce mletých ořechů 

60 g másla 

 

krém: 

100 g másla 

1 žloutek 

100 g cukru 

2 lžíce rumu 

 

 

Příprava:  

Dětské piškoty rozdrtíme. Metody drcení mohou být různé, osvědčilo se drcení piškotů vložených mezi dva 

hedvábné papíry válečkem na těsto. Nasypeme do mísy a rukama smícháme s ostatními surovinami. Rum 

lze nahradit stejným množstvím mléka, lze kombinovat i mléko s rumem. Množství ořechů může být 

pohyblivé, dokonce je lze vůbec vynechat, ale odrazí se to na chuti. Výsledné těsto má být pevné, 

čokoládové barvy, téměř hladké (záleží na kvalitě rozdrcení piškotů). Můžeme jej dát na chvíli do chladu a 

věnovat se přípravě náplně. Tu připravujeme nad párou tj. menší hrnek dáme do většího, kde je na dně pár 

centimetrů vody, která se zahřívá. Do vnitřního hrnku dáme žloutek a lžíci moučkového cukru a nad párou 

rozšleháme. Ještě do teplé hmoty postupně nakrájíme polovinu kostky másla a necháme ho rozpustit. 

Odstavíme z ohřívání a jako příchuť můžeme přidat rum nebo koňak. Pro vytváření včelích úlů potřebujeme 

formičku včelího úlu (lze zakoupit v domácích potřebách). Na začátku vymažeme formičku pečlivě máslem 

- je důležité pro dobré vyklápění. Připravíme si talířek s krupicovým cukrem. Z těsta oddělíme přiměřený 

kousek např. kávovou lžičkou, rukama utvoříme kuličku, tu obalíme lehce v krupicovém cukru a vložíme 

do formičky. Co nejvíce vtiskneme a zarovnáme do roviny s horním okrajem formičky. Vytvoříme otvor na 

náplň a lžičkou ji naplníme. Přiklopíme piškotem. Hotové včelí úly dáme do chladna ztuhnout. 

 

 

 



   

 

 

 

 

VÝBOROVÁ SCHŮZE S DŮVĚRNÍKY 
  

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl zve členy výboru a důvěrníky 

na výborovou schůzi, která se uskuteční 

 

ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17:00 do 19:00 hodin 

v salónku restaurace Slunce v Litomyšli. 
 

Program:   
1. Došlá pošta 

2. Přijetí nových členů 

3. Příprava výroční členské schůze na 7. 2. 2016 

4. Sběr zimní měli a formulářů 

 

Výbor znovu upozorňuje na urychlení harmonogramu ošetření 

aerosolem a sběru měli; aerosolové ošetření včelstev provést 

nejpozději do 15. 12., aby po měsíci bylo možno smést zimní měl, 

kterou musejí důvěrníci odevzdat na výborové schůze dne 21. 1. 

2016 spolu s formuláři na aerosolování  

a ošetření včelstev proti varroáze v roce 2015!!! 
  

Následuje: 

 

Neděle 7. února 2016 – výroční členská schůze (8.00 – 11.00) 

 1. Zahájení   9. Diskuse  

 2. Vzpomínka na zesnulé 10. Plán práce na rok 2016 

 3. Volba komise mandátové a návrhové 11. Návrh rozpočtu na rok 2016 

 4. Zpráva o činnosti za rok 2015 12. Odměny a vyznamenání  

 5. Zpráva o hospodaření za rok 2015 13. Občerstvení 

 6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015 14. Usnesení 

 7. Zpráva inventární komise 15. Závěr 

 8. Vystoupení zástupce RV ČSV Praha, OO ČSV Svitavy a hostů 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Petr 

jednatel 

608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz   

 


