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eský svaz v ela , o. s., K emencova 8, 115 24 Praha 1 
tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz 

 
Den vydání: 17. ledna 2011 

 
Ur eno: 

Všem organiza ním složkám eského svazu v ela , o. s. (dále jen SV) 
 

 

 
 
 Vážení p átelé, 
 

 dovolujeme si Vás požádat o informování len  a zajišt ní úkol  uvedených 
dále: 

 
A) Zm na názvu okresních výbor SV 
B) Literatura pro organiza ní jednotky SV 
C) Korespondence s expedicí sekretariátu RV SV 
D) Elektronická komunikace se sekretariátem RV SV 
E) asopisy poskytované len m SV 
F) Kurz prohlížitel  v elstev 
G) ela ské kalendá íky na rok 2011 
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A) Zm na názvu okresních výbor SV 
 

Pozor, týká se též základních organizací!!!!! 
Dne 5. 1. 2011 byly registrovány na Ministerstvu vnitra R (MV R) nové stanovy SV, 

o. s., schválené IX. sjezdem SV. V nich došlo mimo jiné k dopln ní definice organiza ní 
jednotky na okresní úrovni. Dosavadní název – Okresní výbor SV již není možný, a to zejména 
proto, že stejný název má i  nejvyšší  orgán mezi konferencemi této organiza ní jednotky. Tato 
zm na pro funkcioná e okresních organiza ních jednotek znamená p edevším zm nu razítek 
a zm nu registra ních list . Ve v ci registra ních list  je p edjednáno s pracovnicí MV R, že 
zm ny zajistí najednou za všechny okresní organiza ní jednotky sekretariát RV SV. Zde je naším 
cílem, aby funkcioná i byli administrativou spojenou se zm nou zatíženi co nejmén . Zm na 
razítek však musí z stat na jednotlivých organizacích, v etn  základních organizací, které ve 
svém razítku uvád jí též okresní výbor, pod který spadají. 

Vzor razítek – z stává cn  stejný tak, jak byl publikován v ob žníku SV . 1/2007. Na 
našem webu ho najdete na http://www.vcelarstvi.cz/cz/pdf/CSV-OBEZNIKY_1_07.pdf. Zm na je 
skute  u textu „okresní organizace“. Správné zn ní textu razítek je: 

 
eský svaz v ela , o.s. 

Okresní organizace Benešov 
Základní organizace 
Trhový Št pánov 
evid. íslo: 10121 

 
eský svaz v ela , o.s. 
Okresní organizace 

Benešov 
evid. íslo: 10100 

 
Ty organiza ní jednotky, které mají I O, uvád jí ve svém razítku i toto íslo. Platby, které 

posíláte na SV, uvád jte v zájmu identifikace se svým eviden ním íslem, které slouží jako 
variabilní symbol. 

 
B) Literatura pro organiza ní jednotky SV 

edsednictvo Republikového výboru SV na svém zasedání dne 14. ledna 2011 rozhodlo 
o  p id lení  a  zaslání  zakoupené  odborné  v ela ské  literatury  organiza ním  jednotkám  SV,  

itel m v ela ství a v ela ským kroužk m mládeže. 
Organiza ní jednotky obdrží po jednom výtisku knih ABC odchovu v elích matek a 

Získávání v elích produkt  a7 výtisk  publikace Pyl ve výživ  v el. 
itelé v ela ství dostanou po jednom výtisku Marketing medu, Pyl ve výživ  v el 

a Získávání v elích produkt . 
ela ské kroužky mládeže získají po jednom exemplá i ABC odchovu v elích matek, Pyl 

ve výživ  v el a Získávání v elích produkt . 
Všechny organiza ní jednotky žádáme, aby tyto publikace použily v maximální možné 

mí e ke vzd lávání p edevším nových chovatel  v el. 

 
C) Korespondence s expedicí sekretariátu RV SV 
 

I nadále dochází k problém m s nahlašováním zm n v lenské evidenci SV. To 
zp sobuje mimo jiné i problémy s doru ováním asopis , které jsou zasílány našim len m. 
Žádáme proto  všechny leny  i  organiza ní  jednotky  SV,  aby každou zm nu (vstup do svazu,  
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est hování, úmrtí, ukon ení lenství atd.), ke které dojde a o níž se dozv dí, neprodlen  hlásili 
na adresu: eský svaz v ela , o. s., expedice, K emencova 8, 115 24 Praha 1, telefonní íslo: 
224 934 082, nebo na e-mailovou adresu: nechybova@vcelarstvi.cz. 

Hlášení zm n na jiné e-mailové adresy SV d lá problémy. 
 

D)  Elektronická komunikace se sekretariátem RV SV 
 

Vzhledem k obrovskému nár stu objemu nevyžádané pošty (stovky zpráv denn ) byl 
sekretariát RV SV nucen za ít používat vysoce ú inné antispamové filtry jak na pracovních 
stanicích,  tak  na poštovním serveru.  Bohužel  dochází  k  tomu,  že  ur itá  –  i  když  nepatrná ást  
elektronické pošty – je filtry vy azena. 

Proto prosíme o to, abyste jakoukoli Vaši elektronickou zprávu, na kterou neobdržíte 
odpov i e-mailové sd lení potvrzující její p evzetí, považovali za nedoru enou. 

 
E) asopisy poskytované len m SV 

Každému lenovi eského svazu v ela  je pro jeho informovanost o svazových 
záležitostech zasílán asopis V ela ství. V p ípad , že se jedná o druhého lena SV v rodin , 

že  dostávat  Odborné  v ela ské  p eklady.  Pokud  je  t etím  lenem v  rodin ,  m že  v  p ípad  
zájmu dostávat slovenský asopis V elár. Upozor ujeme proto, že nelze jedinému lenovi SV 
v rodin  poskytnout jiný asopis než V ela ství a druhému lenovi jiný než Odborné v ela ské 

eklady. 

 
F) Kurz prohlížitel  v elstev 
 

Ve dnech 29. až 30. ledna a 26. až 27. února 2011 se uskute ní ve SOUV – VVC, o. p. s., 
Slati anská 135, 538 25 Nasavrky, tradi ní kurzy prohlížitel  v elstev-pomocník  veterinární 
služby. Vzhledem k tomu, že náklady na kurzy hradí SV, mohou se jich zú astnit výhradn  
lenové SV, doporu ení jejich mate skými základními organizacemi. Mohou se hlásit u p ítele 

Romana Mikeše na telefonním ísle: 469 677 128, nebo na elektronické adrese: 
mikes@souvnasavrky.cz. 

 
G) ela ský kalendá ík 
 

V p íloze naleznete oblíbené a stále požadované v ela ské kalendá íky ur ené k propagaci 
chovu  v el  i  v elích  produkt  u  nev ela ské  ve ejnosti.  lenové  SV  již  obdrželi  po  1  kusu  
spole  s asopisem V ela ství 12/2010. 

 
 Vážení p átelé, 
 

dovolte  nám pod kovat  za  Vaši  ob tavou a  nezištnou práci  pro  eské v ela ství  v  roce  
2010 a pop át Vám pevné zdraví, mnoho úsp ch  v osobním, profesním i v ela ském život  
v novém roce 2011! 

 
Za eský svaz v ela : 

 
 

 Ing. Josef Mandík, v. r. MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., v. r. 
 edseda pov ený ízením sekretariátu RV SV 


