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ZÁPIS 
2. zasedání výkonné rady MSVV 

 
Datum konání: 17.11. 2011 
Čas: 19:00 – 21:10 hod. 
Místo: Prostřednictvím internetu (Ventrilo) 
Přítomni: Šest členů výkonné rady: Čermák Květoslav, Danihlík Jiří, Gruna Bronislav, Holub, Pavel, 
Přidal Antonín, Ptáček Vladimír. 
Ředitel kanceláře: Heller Tomáš 
Nepřítomni: Klíma Zdeněk – člen výkonné rady 
Usnášeníschopnost výkonné rady: ano 
 
Program: 

1. Přijetí směrnic – Příspěvkový řád MSVV a Směrnice pro přijímání členů a vedení členské 
evidence 

2. Uchazeči o členství 
3. Stav placení příspěvků za rok 2011 
4. Zhodnocení 1. konference MSVV a plán do budoucna 
5. Setkání se k vyhodnocení projektu VT 2011 a plán na další období 
6. Nová metodika v boji s morem 
7. Internetová prezentace MSVV 
8. Pravidelné informování členů MSVV o činnosti společnosti 
9. Knihovna MSVV 
10. Apiterapie – přednáška DR. Stangaciu 
11. Tmavé plemeno – návrh Ing. J. Kaly 
12. Kalendář akcí MSVV 
13. Hrob J.G.Mendela 
14.  

Jednání 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Přidal. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil ředitele 
společnosti Hellera o provedení zápisu jednání. V úvodu nechal Přidal hlasovat o přijetí návrhu 
programu jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných členů. 
 
Ad 1.) Směrnice vypracoval Přidal a členové VR je připomínkovali již na jaře, jsou v návrhu 
zakomponovány. VR hlasovala o přijetí směrnic společnosti. 
 
Výsledek hlasování o p řijetí P říspěvkového řádu: 
 

Pro Proti Zdrželi se P řijato [%] 
6 0 0 100 

 
Výsledek hlasování o p řijetí Sm ěrnice pro p řijímání členů a vedení členské evidence:  
 

Pro Proti Zdrželi se P řijato [%] 
6 0 0 100 

 
Ad 2.) VR hlasovala o přijetí nových členů MSVV. Všemi přítomnými hlasy přijala za nové členy: 

• Dubná Soňa 
• Havelka Jan 

VR projednala doporučení Ivana Černého, který e-mailem informoval VR o zájmu Kamila Kůly 
pracovat v projektu VT. Heller byl pověřen vyrozumět Ivana Černého, aby si Kamil Kůla podal oficiální 
přihlášku do MSVV. Do té doby nelze o věci rozhodnout. 
Závěr a úkoly: Heller vyrozumí K. Kůlu prostřednictvím Ivana Černého. Za nové členy byli 
přijati: Dubná Soňa, Havelka Jan. 
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Ad 3.) Heller informoval VR o stavu placení členských příspěvků. Členský příspěvek nezaplatil 
pouze Lukáš Rytina, který přislíbil brzké uhrazení. Diskutovalo se o variantě snížení členského 
příspěvku v případě přijetí člena ke konci kalendářního roku, VR se shodla nečinit výjimky. 
 
Ad 4.) Čermák zhodnotil proběhlou 1. Konferenci MSVV s tím, že byla na dobré odborné úrovni 
a účastníky byla hodnocena vcelku kladně. Částka za vstupné z 1. konference bude uložena na 
účet společnosti. 
Danihlíknabídl možnost pořádat další konferenci na UP v Olomouci. Navrhují se termíny 20., 
příp. 13. 10. 2012. Jako možní zahraniční referující jsou uvažováni: De Miranda, Buchler, Fries, 
Staroň. V neděli po konferenci se navrhuje jednání v užším kruhu formou workshopu. Po 
zajištění prostor pro konferenci bude nutno vykorespondovat účast zahraničních odborníků, 
navrhují se zajistit jednoho až dva. 
Závěr a úkoly: Danihlík prověří možnosti a podmínky pro konferenci na UP do 15.12. 
 
Ad 5.) Čermák byl pověřen připravit formulář pro sběr informací z testování včelstev na 
varroatoleranci od jednotlivých členů a vyhodnocení selekčního programu roku 2011. Vzhledem 
k termínům v kalendáři akcí PSNV bylo určeno datum setkání členů MSVV v Brně na sobotu 4. 
února 2012. V případě krajně nepříznivého počasí se setkání uskuteční v náhradním termínu 
19. února 2012. VR připraví program pracovního setkání. Očekává se aktivní zapojení členů. 
Závěr a úkoly: Uvedené úkoly zajistí Čermák do konce r. 2011. 
 
Ad 6.) MSVV chce prosadit změny v oficiální metodice SVS na potlačování moru, aby 
odpovídala nejnovějším vědeckým poznatkům o chorobě a minimalizovala negativní stránky 
nynějších postupů. Navrhuje se požádat redakci Moderního včelaře o věnování jednoho čísla 
této problematice, nejlépe č. 1/2012. 
Závěr a úkoly: Návrh s redakcí MV projedná Klíma bezodkladně. Návrh autorů a obsahu 
článků připraví Čermák, předloží členům VR k vyjádření via e-maily a poté předá redakci MV. 
 
Ad 7.) Bylo dokončeno přeregistrování domény msvv.cz z PSNV na MSVV. Mirovský bude 
vyzván k objednání webhostingu. Obojí je u poskytovatele služeb Forpsi. Čermák a Mirovský 
navrhnou několik variant vzhledu stránek v prostředí WordPress pro výběr členy VR. Poté 
budou stránky se základními údaji o společnosti spuštěny. Je požadavek na neveřejnou sekci 
na stránkách pro výměnu informací mezi členy MSVV. 
Závěr a úkoly: Formální příprava www stránek do 15.12. jejich spuštění (data) do konce r. 
2011. 
 
Ad 8.) Členům se začne rozesílat elektronický Zpravodaj MSVV s aktuálními informacemi. Před 
příštím jednáním VR budou členové MSVV o jednání vyrozuměni, a budou se ho tak moci 
prostřednictvím internetu (Ventrila) zúčastnit. Přístupové údaje na Ventrilo bude poskytovat 
ředitel společnosti. 
Úkoly: zajistí Čermák, Přidal 
 
Ad 9.) Zásadní poznatky v oboru si budeme navzájem mezi členy MSVV sdělovat. Danihlík byl 
pověřen, aby na příštím setkání pojednal o tom, jak hledat moderní poznatky z oboru 
apidologie. 
Závěr a úkoly: Danihlík – referát na únorovém setkání MSVV. Gruna na příštím jednání VR 
navrhne požadavky a možná řešení. 
 
Ad 10.) MSVV byla nabídnuta možnost pořádat přednášku o apiterapii, referujícím 
Dr Stangaciem. VR všemi přítomnými hlasy rozhodla, že MSVV o pořádání přednášky zájem 
nemá. 
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Ad 11.) Člen společnosti Kala Josef vznesl e-mailem dotaz, zda má MSVV zájem o program 
restaurování chovu tmavého plemene (Apis mellifera mellifera) na našem území. VR projednala 
věc takto: Organizace chovu tmavého plemene je zajišťována PSNV-CZ a pro MSVV v tuto 
dobu není prioritou zajišťovat genové rezervy plemen včely medonosné. Její úkol v současnosti 
je spojen s výběrem včelstev vhodných k podchycení a upevnění varroatolerance. Proto i se 
včelstvy tohoto plemene se počítá. V budoucnu, bude-li třeba, se MSVV může do projektu 
zapojit. 
 
Ad 12.) VR rozhodla všemi přítomnými hlasy, že kalendář akcí MSVV bude společný 
s kalendářem PSNV-CZ, obojí by bylo vhodné, aby evidoval Petr Texl – ředitel PSNV-CZ a člen 
MSVV. 
Závěr a úkoly: Členové VR pověřují P. Texla uvedenou činností, průběžně, informace za 
MSVV mu bude předávat a konzultovat jednatel MSVV. 
 
Ad 13.) VR rozhodla, že MSVV podá námět na opravu náhrobku u pomníku Gregora Mendela. 
Čeká se na vyjádření opata Augustiniánů prostřednictvím ředitele Mendelova muzea. 
 
Jednání ukončil předseda Přidal Antonín. 
 
 
 
Antonín Přidal, v.r.  
předseda MSVV, o.s. 
 
 
 
Květoslav Čermák, v.r. 
místopředseda MSVV, o.s. 
 
 
 
Tomáš Heller, v.r. 
ředitel kanceláře MSVV, o.s. 


