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Vážení pĜátelé,
dovolujeme si Vás požádat o informování þlenĤ a zajištČní úkolĤ uvedených
dále:

A) E-mailové úþty ZO a OO ýSV
Pokrok v žádném oboru není možno zastavit, ale ani ignorovat. V komunikaþní technice to platí dvojnásob.
Z tohoto dĤvodu i obor vþelaĜství musí ctít tento pokrok, pokud nechceme zĤstat pozadu.
V roce 2010 bylo proto rozhodnuto pĜedsednictvem RV ýSV a následnČ i RV ýSV, že dojde ke zmČnČ strategie
v komunikaci mezi organizaþními složkami ýSV. Od republikového výboru, pĜes okresní organizace a následnČ až po
základní organizace.
Komunikace mezi republikovým výborem, okresními organizacemi a sekretariátem byla spuštČna již závČrem
loĖského roku. Od 1. 7. 2012 hodláme zkušebnČ spustit i elektronickou komunikaci až do základních organizací. Je nám
jasné, že zapojení všech základních organizací nepĤjde ze dne na den. Proto na pĜechodnou dobu, to je do konce roku 2012,
bude zasílána pošta zdvojenČ. To znamená elektronicky a zároveĖ v listinné podobČ a od 1. 1. 2013 pĜedpokládáme, že pĤjde
pouze elektronicky. ěada okresních organizací již nČkolik let používá pouze elektronickou poštu se základními organizacemi
pro zasílání pozvánek, objednávek léþiv a dalších dokumentĤ k plné spokojenosti obou stran.
V následujících Ĝádcích Vám ve struþnosti objasníme pĜístupy k jednotlivým poštovním schránkám od
republikového výboru, okresní organizace, komise RV až po základní organizace. Pokud budete postupovat dle tohoto
návodu, uvidíte, že je to velmi jednoduché.
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K tomu, aby tato komunikace mohla fungovat, potĜebujete poþítaþ s pĜipojením na internet. Další speciální
programy nejsou potĜeba, neboĢ po dohodČ se sekretariátem ýSV je domluveno, že pošta odesílaná na základní organizace
pĤjde v tzv. „PDF“ formátu, který jde otevĜít na každém poþítaþi.
Postup pĜihlášení k poštovnímu serveru „ANIMATO“:
Po spuštČní poþítaþe a internetového prohlížeþe zadáte do horního stavového Ĝádku následující text:
https://webmail.animato.cz – otevĜe se vám následující okno:

Do kolonky „Uživatel“ zadáte vaše pĜíjmení@vcelarstvi.cz
NapĜ: dlab@vcelarstvi.cz
Do kolonky „Heslo“ – zadají þlenové PRV, RV a komisí pro první pĜihlášení - vcelar
OtevĜe se jim následující okno:

PĜehled e-mailĤ ve schránce
Levý panel Webmailu nabízí pĜehled PĜijatých, Rozepsaných, Odeslaných a OdstranČných zpráv (Koš).
Kliknutím na názvy zobrazíte zprávy z patĜiþných složek.
Kompletní zprávu lze zobrazit kliknutím na její pĜedmČt v pravé þásti obrazovky.
Ikonky nad pĜehledem zpráv v dané složce slouží k operaci se zprávami. První ikonka slouží ke znovunaþtení
nových e-mailĤ, druhá ikonka pro tvorbu nového e-mailu.
Vzhledem k tomu, že pro první pĜihlášení mají všichni výše jmenovaní stejné heslo, je nutné si po
prvním pĜihlášení toto heslo zmČnit. Po zavĜení této stránky kliknutím nahoĜe na „odhlásit“ se vrátíte k prvému
zobrazení, viz výše.
ZmČna hesla:
Do horního Ĝádku internetu zadejte: https://krakonos.animato.cz:8443
OtevĜe se vám okno pro pĜihlášení
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Login:
Password:
OtevĜe se další okno,

vaše pĜíjmení@vcelarstvi.cz , napĜ. dlab@vcelarstvi.cz
vcelar

dlab@vcelarstvi.cz

Tools
Preferences
Permissions
Mailbox
MyPlesk.com
Spam FilterSpam Filter AntivirusAntivirus

Redirect

Mail Group

Groups

Autoresponders

WebMailWebMail
Info
Control panel access

On

Mailbox

On

Redirect

Off

Autoresponders

Off

Mail group

Off

SpamAssassin

On

Antivirus (None)
Mail aliases
No Mail aliases

Off

kde kliknete na slovo

Preferences /zmČna hesla/

dlab@vcelarstvi.cz >
Preferences

Up LevelUp Level

Mail account properties
Mail account *

dlab@vcelarstvi.cz

Old password

******

New password
Confirm Password
Control panel access
Button label length
Interface language

ENGLISH (United States)

Interface skin

WinXP Reloaded Compact

Allow multiple sessions
Prevent users from working with
the control panel until interface
screens are completely loaded.
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Zadáte:
New password
/nové heslo/
Confirm Password
/potvrzení nového hesla/
Dole v pravo kliknete na obdélníþek
OK
ZmČna hesla se provede,Log out
Potom vpravo nahoĜe kliknete na Log out /odhlásit se/. Poté už máte heslo zmČnČno a pĜistupujete k poštČ
PĜihlášení k poštovnímu serveru:
Webové rozhraní k poštČ je na adrese https://webmail.animato.cz - pĜihlašovací jméno je shodné s e-mailovou
adresou, heslo použijte nové.
OKRESNÍ ORGANIZACE

- uživatel: oo(názevokresu)@vcelarstvi.cz, napĜ. oojicin@vcelarstvi.cz
- heslo: vþelaĜ

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

- uživatel: zo(názevorg.)@vcelarstvi.cz, napĜ. zolaznebelohrad@vcelarstvi.cz
- heslo: trubec

Nastavení poštovních programĤ a návod na používání administraþní aplikace serveru je k dispozici na
http://navody.animato.cz
Heslo je „pavouk"

B) Nabídka na zĜízení Era úþtu pro neziskovky
ýeský svaz vþelaĜĤ dlouhodobČ spolupracuje s Poštovní spoĜitelnou a to z dĤvodĤ výhodných podmínek vedení bankovních
úþtĤ pro neziskové organizace. Podmínky uvádíme níže.
Co získáte zároveĖ s Era úþtem pro neziskovky:
x vedení úþtu zcela zdarma
x elektronické bankovnictví zcela zdarma
x elektronický i papírový výpis z úþtu zdarma (pokud je zasílání pouze mČsíþnČ)
x úþet lze obsluhovat prakticky všude – osobnČ (ve Finanþních centrech Poštovní spoĜitelny a na poštách), platební
kartou (v bankomatech, u obchodníkĤ i na internetu) a dálkovČ (pĜes internet nebo telefon – rychle, bezpeþnČ a za
výhodné ceny)
Pokud si budete chtít úþet založit:
x bezplatné poradenství je samozĜejmostí
x bezplatná pomoc s veškerou administrativou nutnou k založení úþtu
x 500 Kþ – první vklad v rámci této nabídky vložíme za Vás (pouze pĜi založení u pošty Praha 9)
x není nutné se dostavit na poštu Praha 9 osobnČ, vše potĜebné k založení úþtu vyĜídíme korespondenþnČ
x po založení úþtu je obsluhování úþtu možné na kterékoli poštČ
PĜedkládané doklady k založení:
x doklad o Iý
x registraþní list konkrétní organizace
x dokument o statutárním zástupci (pokud stat. zástupce již není uveden v registraþním listu)
x zápis o volbČ stat. zástupce, pĜílohu k reg. listu apod.).
Kontaktní osoba:
Dana Bernardová – vedoucí pošty Praha 9
e-mail: bernardova.dana@cpost.cz
tel. 724 306 951
DČkujeme všem funkcionáĜĤm za pochopení.
Za ýeský svaz vþelaĜĤ, o. s.,
RNDr. Václav Švamberk v. r.
pĜedseda
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Ing. Rudolf Peleška v. r.
tajemník

