
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z.s.   ZO KLADNO 

 

POZVÁNKA 

NA VÝROČNÍ      

  ČLENSKOU SCHŮZI  

2022 
Středa, 6. dubna 2022 od 17. hod.   

V restauraci „Kuklík“ Kladno – Švermov, 

Husova 353 

 

Výbor ZO ČSV Kladno si dovoluje pozvat své 

členy na výroční členskou schůzi.   

S ohledem na plánované občerstvení nám prosím 

pokud možno obratem potvrďte svou účast.               

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další 

společné setkání. 



Program výroční členské schůze 

 

1. Zahájení, přivítání členů a hostů, prezence 

2. Schválení programu, kontrola usnášeníschopnosti, 

volba zapisovatele, návrhové a volební komise 

(ověřovatele usnesení) 

3. Slovo předsedy ZO Otakara Zdycha 

4. Zpráva o činnosti v letech 2020 a 2021 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a 2021  

6. Zpráva kontrolní a revizní komise 

7. Návrh činnosti a čerpání rozpočtu na rok 2022 

8. Schválení odměn, poplatků a náhrad  

9. Poděkování a přání jubilantům 

10. Informace o změnách a doplňující volba 

funkcionářů ZO 

Občerstvení 

11. Slovo místopředsedy ZO a zdravotního referenta 

OO Kladno Jindřicha Linharta 

12. Příspěvek hosta – MVDr. Martin Kamler, VÚV Dol 

13. Příspěvek hosta – JUDr. Rosťa Ovčarik, předseda 

ZO ČSV Slaný, hlavní koordinátor akce Hrr na mor 

14. Zpráva o zasedání RV 26.3.2022  - Dana Belušová 

15. Diskuze 

16. Usnesení  

17. Závěr, předpoklad 20.00 hod. 



Celoroční plán aktivit ZO v roce 2022 

 

 
leden 

 
5. 
 

Informace k odběru vzorků měli, vyšetření na MVP – krajská 
dotace.  Zpráva z XI sjezdu ČSV. 
Aktuální informace  k čerpání dotací. 

 
únor 

 
3. 

Sběr vzorků na varroázu a MVP. Preventivní ošetření proti  
varroáze organickými kyselinami.  Podněcování včelstev. 
Dezinfekce zásob. Zkušenosti s ochranou včelstev proti 
škůdcům.  

 
březen 

 
2. 

Výsledky vyšetření měli a možnosti veterinárních opatření 
proti varroáze. Objednávky léčiv a dezinfekčních prostředků. 
Zpracování vosku na mezistěny.  

 
duben 

6. 
 

? 

Výroční členská schůze s občerstvením a příspěvky hostů.  
Doplňující volby funkcionářů. 
Muzeum včelařství v Kolči - brigáda - úklid, úprava expozice po 
stavebních úpravách  

 
květen 

4.  
 

19. 

Rozšiřování včelstev, protirojová opatření, medobraní.  Výdej 
léčiv. Příprava propagačních materiálů.  
Organizace společné návštěvy Oslavy 150. Výročí včelařského 
svazu v Nasavrkách. 

 
červen 

1. 
 

18. 

Podněcování v podletí, včasné podání zásob, zdravotní 
prevence dlouhověké generace včel, využití organických léčiv. 
Medová pouť v Kolči – možnost prezentace i návštěvy   

červenec                                          Prázdniny 

srpen  Setkání včelařských organizací ? 

 
září 

7. 
 

24.  

Odevzdání žádostí o dotaci 1.D . Zpráva ze zasedání RV. 
Zpracování vosku 
Odborný seminář  Čapis  (Čabárna) – apiterapie. 

 
říjen 

5. Organizace léčení, výdej léků.   
Apiterapie – poznatky ze semináře.   

 
listopad 

2. 
 

 

Příprava Medových Vánoc, soutěží a odborných přednášek.  
Organizace léčení.  Shrnutí včelařské sezóny. 

 
prosinec 

7. 
 

6. -11. 

Organizace výstavy Medové Vánoce, organizace platba 
členských příspěvků, organizace léčení aerosolem. 
Medové Vánoce – realizace, soutěž o kladenský cool med, 
soutěž o perníkovou chaloupku… 

 

Pokud jste neobdrželi ještě Almanach ke 120. výročí založení včelařského spolku pro 

Kladno a okolí, můžete ho získat při výroční členské schůzi, případně v po telefonické 

domluvě v ekocentru na Čabárně.  

 



Vážení přátelé, na závěr celoroční pozvánky si dovolujeme připomenout některé důležité 

informace, základní povinnosti včelaře a práva člena ČVS: 

 Povinností včelaře je: 

- Registrovat své hospodářství a všechna stanoviště v ústřední evidenci ČMSCH 

Hradišťko pod Medníkem - www.cmsch.cz . 

- Ošetřovat a léčit včelstva v souladu aktuální Metodikou kontroly zdraví vydanou 

Státní veterinární správou, do 15. února odevzdat měl k vyšetření na varroázu;  

nejpozději 30.9. vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky, pokrývající 

jeho celou plochu, vést evidenci o ošetření a léčení včelstev a respektovat 

všechna veterinární nařízení (přesuny včelstev, vyšetření na MVP aj.) 

- Do 15. září aktualizovat hlášení o počtu včelstev ČMSCH v Hradišťku pod 

Medníkem k datu 1.9. příslušného roku a změny v počtu včelstev a umístění 

stanovišť nahlásit jednatelce ZO za účelem aktualizace v systému CIS. 

- Doložit při přesunu včelstev na vzdálenost větší než 3 km (kočování, prodej 

oddělků, přemístění a nákup včelstev, prodej matek apod.) platné vyšetření na 

mor včelího plodu s negativním výsledkem.  

 Právem člena je využívat výhod poskytovaných svazem. 

Výhodou je dobrovolná spolupráce našich odborně zaškolených zdravotních 

důvěrníků při nařízeném ošetřování včelstev. Zdůrazňujeme, že to není povinnost 

organizace. Za léčení plně odpovídá majitel včelstva, který je kontaktován 

zdravotním důvěrníkem na základě uvedeného čísla stanoviště. I při odborném 

provedení musí být chovatel přítomen! Povinností organizace je pouze nahlásit KVS 

ty včelaře, kteří prokazatelně svá včelstva ošetřili v souladu s Metodikou kontroly 

zdraví a svou povinnost tudíž splnili. 

 Právem včelaře je do 15.9. podat žádost o dotaci 1.D. Prostřednictvím naší ZO tak 

lze učinit  7.9.2022 v rámci členské schůze. Výplata dotace probíhá po obdržení 

prostředků na účet organizace pouze bezhotovostně, odesláním na účet žadatele.  

 Základní povinností člena ČSV (viz Stanovy) je mimo jiné,  včas platit členské 

příspěvky... Pokud má být Vaše členství prodlouženo, musí ZO za své členy odvádět 

příspěvky do 31.12. Dbejte prosím na včasné uhrazení, aby Vaše členství a zasílání 

časopisu Včelařství automaticky nezaniklo.  

 Výhodou členství v naší organizaci je informační servis, který lze plnohodnotně 

využívat jen v případě řádné účasti na akcích. Prosím, aktualizujte své elektronické 

adresy a telefonní čísla pro rychlejší a levnější komunikaci, nezapomínejte na pevné 

termíny řádných schůzí, kde se dozvíte o dalších akcích a sezónních činnostech, 

případně můžete přispět svými poznatky a vědomostmi nebo alespoň sledujte naše 

webové stránky www.vcelarikladno.cz 

 Členské schůze se i nadále konají v restauraci Kuklík alias Sport, Husova 353, Kladno 

- Švermov každou první středu v měsíci, od 17. 00 hod., mimo červenec a srpen. 

 

http://www.cmsch.cz/
http://www.vcelarikladno.cz/

