
B) ODBORNÉ VČELAŘSKÉ PŘEKLADY A DALŠÍ PERIODIKA 

1. Odborné včelařské překlady, připadnë dalši včēelařská periodika jsou dalšimi informačnimi 

odbornými nástroji ČSV. 

2. V připadë, že je členem svazu druhý člen rodiny, může dostávat Odborné včelařské překlady. Pokud 

je třetim členem v rodinë, může dostávat jiné periodikum, např. slovensky časopis Včelár. Neni možnë 

jednomu členu rodiny poskytnout jiny časopis než Včelařství a druhému členu jine periodikum než 

odborné včelařské překlady. 

3. Postup při zasiláni Odborných včelařských překladù, připadně Včelára plati obdobně jako u 

Včelařství. 

 

  

Z tohoto vyplývá, že druhý člen v rodině může místo časopisu Včelařství dostávat OVP, které však již 

nejsou samostatně vydávány a jsou vydávány jako příloha časopisu Včelařství, který je zasílán 

každému členovi, který splňuje podmínky Jednacího řádu ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022, odst. 5 A). 

  

 

  

A) ČASOPIS VČELAŘSTVÍ 

Časopis Včelařstvi je základnim informačnim nástrojem ČSV. Distribuci Včelařstvi zajištuje sekretariát 

RV ČSV, ktery: 

1. zasilá časopis Včelařství všem členům, jež maji řádnë a včas zaplacený členský přispěvek, na adresu 

nahlášenou ZO ČSV pro odbër časopisu Včelařstvi; 

2. zaháji zasiláni časopisu Včelařstvi nově přijatým členům po obdrženi oznámeni ZO o jejich přijeti a 

zaplacení členského přispěvku; 

3. zastavi zasiláni Včelařství členovi, jenž nemá zaplacen členský přispëvck do konce kalendářniho 

roku, jež předcházi kalendářnimu roku, na který je členský přispěvek placen. 

 

  

Pokud tedy bude spojen první a druhý člen v rodině, obdrží společně jeden výtisk časopisu Včelařství. 

Časopis Včelár může být zasílán pouze členovi, který je třetím v rodině. 



Pokud měl v minulosti některý ze členů nastaveno zasílání periodik jinak než stanovuje Jednací řád, 

vysvětlete prosím vašim členům tyto pravidla, podle kterých postupujeme v nastavování zasílání 

časopisu Včelařství a časopisu Včelár. Pokud dojde k vyčerpání omezeného počtu časopisu Včelár 

který máme k dispozici, nebudeme moci dále členy uspokojit. Ve spojení druhého a třetího člena 

v rodině upřednostňujeme stejnou adresu bydliště členů v rodině. 

V případě zájmu je možné si časopis Včelár předplatit. Informace k předplatnému vyšly v časopisu 

Včelařství 12/2022. 

UPOZORŇUJEME, ŽE PRO PŘÍŠTÍ ROK PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ ZASÍLÁNÍ ČASOPISU VČELÁR NEBUDE 

MOŽNÉ, BUDE ZASÍLÁN POUZE PŘEDPLATITELŮM!  

 


