
Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín 
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 

http://vcelari-zlin. webpark.czJ 
oozlin@vcelarstvi.cz, vcelari.zlin@centrum.cz 

Předsednictvo RV ČSV ,o.s. 
Křemencova 8 
11524 PRAHA 

Naléhavá výzva členů 00 ČSV,o.s., Zlín k řešení problematiky a dehonestace 
předsedy ČSV RNDr. Václava Švamberka a roztříštění jednoty ČSV. 

Vážené předsednictvo RV ČSV a členové RV ČSV 

Členové 00 ČSV,o.s. Zlín byli na svém pravidelném zasedání dne 4. listopadu 2013 
seznámeni s výhradami některých členů PRV a RV ČSV proti předsedovi našeho svazu 
RNDr. Václavu Švamberkovi. 
Jsme jednoznačně proti těmto cíleným útokům vedeným vůči legálně zvolenému 
předsedovi naší včelařské organizace, sdružující převážný podíl včelařů České republiky. 
RNDr. Václava Švamberka známe osobně i z jeho návštěv na akcích pořádaných naším 
okresním výborem ve Zlíně jako člověka s vysokým morálním kreditem, odborně a jazykově 
fundovaným, který velmi zodpovědně a kvalifikovaně reprezentuje české včelařství nejen u 
nás doma ale i ve světě. Je uznávanou osobností a představitelem našich včelařů v Evropě i v 
zemích Apimondie. 
Nesouhlasíme s tím, aby několik jedinců s mocenskými zájmy a představami vlastního 
prospěchu se již poněkolikáté pokoušelo rozvrátit dění v našem svazu - s představou uchvátit 
moc ve svůj prospěch. ČSV musí být i nadále pevnou organizací tak, jakje doposud vnímána 
okolními zeměmi. Osobní zájmy a vlastní prospěch nesmí ovlivňovat jeho činnost. 
Prohlašujeme, že RNDr. Václav Švamberk jako předseda Českého svazu včelařů má naši 
plnou podporu. Věříme, že i v budoucnu zajistí úspěšný chod jednotné včelařské organizace v 
Čechách, na Moravě i ve Slezsku. 

Zlín 4. listopad 2013 

Na vědomí: ÚKRK a všem 00 ČSV a ZO ČSV. 

Kontakt: Jaroslav Studeník, předseda 00 CSV, o.s. Zlín 
Jasenná 290, 763 12 Vizovice 
JStudenik@seznam.cz 
Mobil: +420 608 370 774 
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