ROK 1986
Od počátku tohoto roku žijeme přípravami 78. Výroční členské
schůze a IX. Včelařského plesu. Obě události jsou za dveřmi a je potřeba
se na ně dobře připravit. To je také náplní první výborové schůze, která se
koná 9. ledna 1986 v salonku hotelu Zlatá štika. Na této schůzi navrhuje
jednatel ZO přítel Ing. Josef Šroll, abychom doporučili přítele Aloise
Čapka na udělení vyznamenání. Protože však nemáme přehled jaká
ocenění již přítel Čapek má, a bude tento návrh realizován až po tomto
zjištění.
Členové výboru si rozdělili úkoly jak k Výroční členské schůzi,
tak i k plesu, který se uskuteční 14. února. Na zprávu , že přívěsný vozík
za osobní auto je nepojízdný budeme reagovat důrazným přípisem příteli
Ing. Antonínu Sobotkovi z Přelouče, který vozík od Ústředí pro náš okres
převzal, aby jej nejdéle do 15. 2. 1986 uvedl do řádného stavu a aby tento
byl k dispozici dalším zájemcům.
Přítel Ing. Vojtěch informoval výbor o jednání s právníkem ČSV
přítelem Markem o možnosti podání žádosti o propuštění přítele Matouška
před uplynutím poloviny jeho trestu. Menší nepodmíněný trest dostal
přítel Matoušek na základě oznámení jeho manželky, že se na ni dopustil
násilí. Přítel Vojtěch požádal přítomné, zda by se pro Zdenka Matouška,
který bude mít problém s ubytováním, nenašlo u někoho nějaké řešení.
Výbor schválil proplacení částky 130,- Kč vedoucímu včelařského
kroužku příteli Pidrmanovi, který předložil na tuto částku doklady o
zakoupení cukru a medocukrového těsta pro včelstvo kroužku.
78. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 19. ledna 1986
V průběhu VČS konané v kavárně hotelu GRAND jsem zaznamenal
věkové složení členů naší ZO: do 20 let = 1člen, do 30 let =10 členů, do
40 let = 40 členů, do 50 let = 34 členů, do 60 let = 67 členů, do 70 let = 55
členů, do 80 let = 22 členů, přes 80 let = 7 členů.
Finance naší organizace

Ze zprávy pokladníka přítele Oldřicha Vondrouše je zřejmé, že čisté
jmění naší ZO činí 34. 635,95 Kčs, z toho na běžném účtu 16. 571,- Kčs,
na hotovosti 4. 423,95 Kčs, v základních prostředcích 2. 820,-Kčs,
v dosud nevyúčtovaných položkách: 9. 900,- Kčs (nakoupená medovina),
1. 550,- Kčs (hobrové nástavky) a položka daň ze mzdy 629,-Kčs. Pro rok

1986 předložil plán, která je v rovnováze a to ve výši 27. 800,-Kčs.
Přítel Václav Bureš, jako knihovník konstatuje, že máme
v knihovně 360 titulů.
Přítel Stanislav Poskočil připomíná, že z dříve téměř
nezaměstnaného nákazového referenta se stal v posledních několika letech
velice vytížený funkcionář a to vzhledem k neustálému souboji s nákazou
roztočem Varroa.
Přítel Jaroslav Šípek, coby kočovný referent informuje, že přes
ztížené podmínky v loňském roce se v rámci okresu Pardubice podařilo
přisunout ke kulturám 2. 248 včelstev. Byl tak splněn závazek a náš okres
se umístil na pěkném 3. místě v celostátní soutěži.
Přítel Jiří Hruša za revizní komisi uvedl, že v činnosti i v dokladech
pokladníka Oldřicha Vondrouše je vše v naprostém pořádku. Knihovník
Václav Bureš má i přes stísněné podmínky knihovnu ve vzorném pořádku.
Připomněl také kočovníkům, že je jejich povinností vozit ke kulturám jen
silná včelstva.
Socialistická závazek

Na této výroční schůzi je schválen socialistický závazek, který zní:
1. Přisunout 1. 000 včelstev k zemědělským kulturám.
2. Založit druhý včelařský kroužek na některé základní škole.
3. Odevzdat 9. 000 kg medu na státní nákup.
4. Vysadit 50 stromů a 50 keřů mimo ovocných.
5. Odpracovat 22. 000 hodin v zemědělství (pozn. : do toho se
započítá práce se včelami).
6. Odpracovat 300 hodin na zvelebování obcí.
7. Získat 10 nových členů.
V závěru Výroční členské schůze bylo přijato usnesení, v němž
mimo schválení zpráv o činnosti a zprávy jednotlivých funkcionářů bylo
členstvem schváleno usnesení, v němž VČS uložila výboru ZO dbát o
další odborný a politický růst členů ZO, v souvislosti s bojem za zdravotní
stavy včelstev likvidovat divoce žijící včelstva, zalétlé roje staré
nepoužívané úly a včelařské pomůcky jako možná ohniska včelích nákaz.
Těsně spolupracovat s veterinární službou při prevenci a tlumení chorob
včel. Vést důslednou evidenci všech včelstev a to i u v ČSV
neorganizovaných včelařů. Vyhlásit závazek na počest 17. sjezdu
Komunistické strany Československa. Podporovat moderní způsoby
včelaření. Zúčastnit se soutěží v přísunech včelstev a v dodávce medu do
výkupu. Přihlásit ZO k výrobě mateří kašičky.

Pardubičtí včelaři bilancovali – článek ve Včelařství

tak jsem nazval článek zaslaný do časopisu Včelařství o 78. Výroční
členské schůzi naší Základní organizace v němž jsem shrnul to
nejpodstatnější co se projednalo:
„Na své v pořadí již 78. Výroční členské schůzi se dne 19. ledna
1986 sešli pardubičtí včelaři. Konstatovali, že organizace procházela
v uplynulém období zatěžkávací zkouškou nemající v minulosti obdoby.
Tuto situaci způsobila v roce 1982 nákaza roztočem Varroa Jacobsoni,
nejprve na území města Pardubic a později i na jiných místech okresu. O
tom, jak tato nákaza ovlivnila včelaření na Pardubicku vypoví lépe, než
dlouhý komentář následujících několik čísel. Na konci roku 1981 měla ZO
Pardubice 316 členů, kteří chovali 2. 122 včelstev. V roce zjištění varoázy
tj. v roce 1982 bylo v zájmu ozdravovacích opatření v ohniscích a v 1.
ochranných pásmech likvidováno 1. 800 včelstev. V následujícím roce pak
ještě dalších 223 včelstev. Na území ZO Pardubice tedy přežilo pouhých
99 včelstev. To způsobilo i částečný pokles členské základny.
Přes všechny tyto skutečnosti život v organizaci neustával.
Pravidelná osvětová činnost s bohatou účastí na přednáškách učitelů
včelařství, kursy pro začínající i pokročilé včelaře, účast na aktivech
různého zaměření, pořádání již tradičních včelařských plesů, kulturně
tematických zájezdů, kursů pečení medového pečiva svědčí o tom, že se
organizaci podařilo překlenout toto kritické období. Nasvědčuje tomu i
vzrůstající počet včelstev, který k 31. 12. 1985 činil 1. 730. Členskou
základnu tvoří 236 včelařů, kteří zůstali své užitečné zálibě věrni.
Při hodnocení činnosti nebyla opomenuta otázka, čím přispívají
včelaři do společného díla. Jejich příspěvek ze všeho nejlépe vyjadřuje
splněný závazek z minulého období. Výrazem snahy pokračovat v tomto
díle je i nově přijatý závazek na počest XVII. sjezdu KSČ, který hovoří o
přiblížení 1. 000 včelstev k hmyzomilným kulturám, o odevzdání 9. 000
kg medu na státní nákup, o vysazení 50 stromů a 50 keřů mimo ovocných
a o dalších konkrétních úkolech.
Nedostatkem je práce s mládeží. V naší ZO pracuje jen jeden
včelařský kroužek a to na Základní škole v Polabinách.
Na závěr Výroční schůze vyslovil předseda ZO přítel Ing. Jiří
Vojtěch uznání našemu výzkumu, veterinárnímu zařízení jakož i všem,
ostatním, kdož se podílejí na boji proti varoáze. Řekl, že je též přesvědčen
o tom že nemalé úkoly, které výroční schůze před včelaře postavila budou
s jejich přispěním splněny. “
Článek jsem odeslal 21. ledna 1986 do redakce časopisu Včelařství,
do okresních novin Zář a do krajského deníku Pochodeň.

Odběr měli

Ve dnech 15. až 31. ledna každý včelař musel odebrat ze včelstev
za přítomnosti úsekového důvěrníka měl a to z každého včelstva zvlášť.
Navržení přítele O. Vondrouše na státní vyznamenání

Na výborové schůzi, která se konala 6. února 1986 v Závodním
klubu Revolučního odborového hnutí TESLA v Hronovické ulici padl
návrh, který byl schválen a to aby přítel Oldřich Vondrouš narozen 20. 2.
1922, ze Stéblové čp. 33, byl jako bezpartijní navržen k udělení státního
vyznamenání. Výzva přišla zřejmě z ÚV ČSV.
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll sděluje, že odeslal na Ústředí náš
závazek a že bychom se měli aktivně zapojit do letošních voleb do
zastupitelských orgánů. .
Byl také schválen návrh, aby při závazných přihláškách k odběru
Fumagilinu (antibiotika k léčení nosemové nákazy) byla vybírána záloha
ve výši 40 Kčs. Výbor konstatoval, že odchodem přítele Jaroslava Hahna
jsme přišli o jediného učitele včelařství a proto byl předběžně navržen ke
studiu na učitele včelařství přítel Václav Bureš, bytem Pardubice
V zahrádkách čp. 525. Doufejme, že budeme mít v základní organizaci
zase alespoň jednoho.
V části různé, výbor odsouhlasil vyslání přítelkyň Moravcové a
Marešové do kursu pečení medového pečiva, který letos uspořádá Ústředí
v Praze. Výbor vzal na vědomí, že přítel Václav Bureš zakoupil deset
výtisků knihy Včelařství autorů Ing. Veselý a kolektiv. Dvě tyto knihy
budou ponechány v naší knihovně a osm se jich prodá členům. Výbor též
schválil prodej úlové váhy, kterou má v držení přítel Jaroslav Hahn a to za
150,- Kč
IX. Včelařský ples v Závodním klubu Tesly Pardubice

Dne 8. února 1986 se v Závodním klubu ROH TESLA
v Hronovické ulici konal IX. VČELAŘSKÝ PLES. Začátek plesu byl ve
20 hodin. K tanci a poslechu hrál orchestr FONETIK, zpívala Gabriela
Krausová. Předtančení provedl soubor TRIOLA DISKO. Byly tam
očíslované stoly, vstupné bylo 20,- Kč a požadavkem byl společenský
úbor.
Na plesu se uskutečnila bohatá tombola, do níž přispěli i členové, či
spíše jejich manželky a dcery, které napekly velké množství medových
perníčků. Nejvíce jich napekly: přítelkyně Zdena Moravcová a paní
Vojtěchová, Piskačová a Marešová. Zdobené perníčky, nejvíce v podobě
malých pantoflíčků, byly velmi obdivovány a šly také rychle na odbyt.
Prodejem byli pověření přátelé Adolf Kroupa, Jan Lopata a Josef Hála.

Všichni, kdož se plesu zúčastnili, byli spokojeni, a ples nedopadl špatně
ani po stránce finanční. Celkový příjem činil 14. 691,45 Kčs a vydání
celkem 11. 597,90 Kč. Čistý příjem do pokladny ZO byl tedy 3. 093,55
Kčs.
Kvalita cukru, nový způsob léčení aerosolovým vyvíječem

Hlavními body jednání členské schůze dne 16. února 1986 v 1. p.
zvaném Aranžovna hotelu GRAND je kritika hrubého krystalu a
seznamování se s novou metodou léčení varoázy. V prvém případě jde o
kvalitu cukru určeného k zimnímu zakrmení včel. Obsahuje totiž hodně
balastních látek, které jsou pro včely nestravitelné a komplikují zimování .
Druhou záležitost osvětluje přítel Jan Lopata. Byl zaveden nový
způsob léčení včel napadených varoázou a to tzv. aerosolový postřik,
který se provádí vyvíječem aerosolu, zkonstruovaným ve Výzkumném
ústavu včelařském v Dole. Je to oproti postřiku daleko šetrnější způsob,
při němž se účinná látka vnáší do včelstva česnem, bez rozebírání.
Použitým lékem zůstává nadále TAKTIK s účinnou látkou amitrázem. Jak
se tato forma osvědčí, ukáže praxe. V každém případě je ošetření oproti
postřiku rychlejší, pohodlnější a ti, kdo jej provádí, nejsou vystaveni tolik
působení užité chemikálie.
Aktiv o chovu matek

Přítel Jan Lopata dále informoval i o chovatelském aktivu, jehož se
zúčastnil 8. února t. r. Hlavní referáty tam přednesli ředitel VÚ
včelařského v Dole Ing. Vladimír Veselý, Ing. Oliva a Ing. Boháček.
Druhý jmenovaný referoval o jednoduchém chovu matek, který by mohl
být použit mnohými chovateli. Uvedl, že je potřeba včas určit včelstvo
v němž budeme chovat. Tomu pak zjara dopřát i medu. Takové včelstvo
brzy narazí matečníkové misky a v té době je nejvhodnější začít s chovem.
Do misek přelarvovat mladé larvičky, matku stlačit pod mřížku a mladou
matku nechat oplodnit. K tomu ji umožnit výlet pomocným česínkem,
přebytečné matečníky použít k výměně matek v dalších včelstvech. Mělo
by se manipulovat jen se zralými matečníky, aby nedošlo k poškození
matek. Podle přítele Boháčka dělá výnosy matka a vše ostatní je ovlivňuje
jen nepatrně.
Vzorky měli všechny bez varoázy

Nákazový referent přítel Stanislav Poskočil také přítomným sděluje,
že všechny vzorky měli, které byly ve veterinárním zařízení vyšetřeny,
jsou negativní. Při tom přečetl jména těch, o nichž nemá záznam, že
odevzdali měl k vyšetření.
Přítel Ing. Jiří Vojtěch předběžně zhodnotil IX. Včelařský ples,

který byl podle jeho názoru zřejmě nejvydařenější
společenského a je i plusový po stránce finanční.

z hlediska

Na dětských karnevalech pořádaných v Kulturním domě TESLA
v Hronovické ulici v únoru, přátelé Josef Moravec ze Žižína a Ing. Jiří
Vojtěch z Černé za Bory propagovali medové pečivo mezi mládeží,
prodali pečiva tolik, že i po odečtení nákladů zůstalo pro naši spolkovou
pokladnu celých 600. - Kčs.
Březnová členská schůze, jak dopadl ples, připravujeme zájezd,
místo přednášky návod protirojového opatření

A už tu máme pravidelnou březnovou členskou schůzi a to v hotelu
GRAND dne 16. března 1986, kde nám přítel jednatel Ing. Josef Šroll
sděluje, že na naši objednávku vstupenek do loni znovu otevřeného
Národního divadla přišla odpověď. Máme přislíbeno 45 vstupenek na
činohru Národního divadla, avšak až na rok 1989 - takový je zájem o náš
opravený kulturní stánek.
Pokladník přítel Oldřich Vondrouš sdělil definitivní výsledek
našeho IX. Včelařského plesu. Celkový příjem činil 14. 631,45 Kčs a
vydání činilo 11. 597,90 Kčs. Čistý příjem 3. 093,55 Kčs.
Přítel Alois Čapek přečetl návrh jednoho z předešlých předsedů a to
přítele Jindřicha Fořta, v němž jej tento navrhoval odměnit za uspořádání
I. Celostátní výstavy racionalizace včelařství. Na to se však zapomnělo, a
když přítel Vojtěch v předminulém roce tento návrh zopakoval, teprve po
mnoha letech byl odměněn a to zájezdem do Sovětské svazu.
Přítel Čapek se ujímá přípravy zájezdu do Vlčnova

Využíváme bohatých zkušeností přítele Aloise Čapka a pověřujeme
ho organizací zájezdu do Vlčnova na Moravě ve dnech 31.5. a 1.6. , kdy
se tam uskuteční tzv. “Jízda králů“. Přítel Čapek se této funkce, jako dříve
celé řady jiných, ochotně ujímá. Při této příležitosti se s námi podělil o své
zážitky ze zájezdu po Sovětském svazu, který dostal jako odměnu od
Ústředního výboru ČSV za jeho ohromný podíl na uspořádání 1.
Celostátní včelařské výstavy v Pardubicích v roce 1977.
Naše ZO bude odměněna

V tzv. “Komplexním hodnocení“, které čte jednatel Ing. Josef Šroll
je shrnuta bohatá činnost naší Základní organizace, která je navr žena
k odměně, jako nejlepší organizace pardubického okresu.
Namísto původně oznámené přednášky „Včelstvo jako biologická
jednotka“ se uskutečnila živá diskuse, při níž si členové vyměňovali
zkušenosti. Zaznamenal jsem doporučení přítele Šrolla, který navrhl

k vyzkoušení protirojového opatření, jehož autorem je přítel Rasocha
z Brna: Po zjištění rojové nálady vylámat všechny matečníky a odchytit
matku do klícky. Plásty s plodem dát do ostatních včelstev. Plodiště
ponechat prázdné a medník vystrojit mezistěnami. Tam také umístit matku
v klícce. Podle potřeby pokrmovat a za tři dny umožnit osvobození matky
přes zátku z medocukrového těsta. Když jsou mezistěny vystavěny, asi za
další tři dny, převěsí se do plodiště a do medníku se dají hotové plásty.
Jsou-li podmínky, je využita i snůška.
Přítel Kejnovský doporučuje jinou výšku podmetu na zimu a jiný ve
včelařské sezóně. U vyššího podmetu spadnuvší včely již nahoru
nevylezou. Přítel Pius Ďurovec na to reagoval tím, že to bude spíše otázka
včelstva než podmetu, jde spíše o prostor, kterému se včely přizpůsobují.
Přítel Oldřich Vondrouš uvedl, že když chceme podpořit jarní rozvoj,
přidáváme plásty a mezistěny jen v době snůšky.
V závěru upozornil jednatel členy, kteří používají motorová vozidla,
která jsou ve vlastnictví naší ZO, že následujícího dne je musí přistavit na
Dopravní inspektorát k technické prohlídce.
Tohoto dne se mezi nás vrátil po několikaměsíční odluce pro potíže
se zákonem přítel Zdeněk Matoušek.
Byla také připomenuta povinnost nahlásit na příslušný Místní nebo
Městský národní výbor počet a místo stanoviště včelstev do 25. března.
Ing. Vladimír Řeháček: varoáza

Na dubnové schůzi 16. dubna 1986 v GRANDU přítel Alois Čapek
oznamuje, že se na zájezd do Vlčnova přihlásilo 32 zájemců. Za členy byli
přijati František Klazar z Čeperky a Hana Honcová. Cukr na zazimování
bude v pěti a patnáctikilovém balení. Při výkupu medu se bude zjišťovat
obsah sacharózy v něm. Povolené množství je 6% a u akátového medu
12%.
Přednáší přítel Ing. Vladimír Řeháček ze Včelařské školy
v Nasavrkách. Zaměřil se na problém č. 1, kterým je varoáza včel. Podle
jeho slov přerostl tento problém na Slovensku v kalamitu. Varoáza není
nebezpečím jen sama jako taková, ale je zjištěno, že s sebou přináší
nosemu, bakteriální nákazy podobné moru včelího plodu i hnilobu včelího
plodu. Ve větší míře je také jako průvodní jev pozorováno zvápenatění
včelího plodu. Opatření, které má zabránit tomu, aby byl ve včelstvu
v době podzimních léčebných zákroků zavíčkovaný plod, na němž by
roztoč Varroa Jacobsoni přežil, spočívá v izolaci matky 25 až 26 dnů před
léčebným zákrokem. Matka se umístí v klícce z mateří mřížky mezi
dvěma plásty s otevřeným plodem. Po dobu její izolace včely nekrmit!

Zázrak jménem pyl

Přítel Oldřich Vondrouš v diskusi potvrzuje úžasné účinky pylu na
včelstva. Když po likvidaci včelstev začal znovu včelařit, tak díky 250
pylovým deskám, které měl uschovány, se mu podařilo rozchovat z 11
včelstev během jedné sezóny 70 včelstev !!!
Přítel Jaroslav Šípek zase připomněl, že není dobrý pozdní chov
matek, neboť mladé matky kladou do pozdního času a to není dobré,
protože potřebujeme ošetřovat včelstva bez plodu. Přítel Ing. Jiří Vojtěch
v závěru vyslovil nesouhlas s obsahem článku ve 4. čísle Včelařství
v němž jsou nesprávné informace kolem zavlečení varoázy na sousední
chrudimský okres.
Výbuch v Černobylu

1. května 1986 se dovídáme zprávu, že v Sovětském svazu
vybouchla atomová elektrárna a to údajně již 26. dubna. Shodou okolností
se tato zpráva rozšiřuje v prvomájovém průvodu… V následujících dnech
jsme z masově sdělovacích prostředků ujišťováni, že nám žádné nebezpečí
nehrozí. Málokdo tomuto ujišťování věří. V tyto dny totiž panuje velmi
teplé počasí s vysušujícím východním větrem.
Ředitel VÚ včelařského Ing. Vladimír Veselý

22. května 1986 v GRANDU vítáme mezi námi přítele Ing.
Vladimíra Veselého, ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
Ten nás seznamuje s dalšími poznatky o varoáze, která působí v okolním
světě stále hromadné úhyny včelstev. Za kritickou mez je považováno 60
roztočů VJ na 100 včel - překročení této hranice znamená zánik včelstva.
V ČSSR k tomuto dochází zatím jen ve třech okresech: Humenné,
Trebišov a Michalovce. V okrese Humenné bylo např. k 31. 3. 1983
evidováno 3. 000 včelstev a na podzim téhož roku už jen 310 včelstev.
V České republice zatím nedošlo k úhynům včelstev v důsledku
napadení varoázou, avšak bilance jejího šíření je varovná. V letech 1981 a
1982, kdy k nám byla tato nákaza zavlečena byla zjištěna v 88 obcích
(ležících v 12 okresech 5 krajů). V roce 1983 to již bylo v 118 obcích (17
okresů, 6 krajů). Léčením se podařilo 53% obcí ozdravit. V roce 1984 na
jaře byla varoáza zjištěna ve 190 obcích 20 okresů a na podzim téhož roku
již v 872 obcích 39 okresů. To byl nárůst o 359% oproti roku 1983. V roce
1985 to bylo již 1290 obcí v 46 okresech. V současné době evidujeme
nákazu v 412 obcích. Ve Východočeském kraji byla varoáza v roce 1984
zjištěna v 359 obcích a v letošním v 264 obcích.
Na likvidaci varoázy se musí podílet Český svaz včelařů,
Veterinární služba a Výzkumný ústav. Největší úkol bude na bedrech

Českého svazu včelařů. Jeho členové musí věnovat pozornost zejména
zdrojům, z nichž se může nákaza šířit. Těmi jsou především neošetřená
včelstva a včelstva divoce žijící. Dále je to nedokonalé provedení ošetření
včelstev a neodstranění plodu při ošetření.
To jsou vyhlídky

Potvrzuje informace o souběžném šíření moru včelího plodu a
dalších nákaz. Mezi nimi jako jednu z nejnebezpečnějších virových nákaz
jmenoval akutní paralýzu včel. Virus této nákazy byl izolován v SSSR a
v NSR. Působí na nervovou soustavu včel. Včely ztrácejí orientaci,
dochází k loupežím a k vzájemnému se vybíjení včelstev. Na ostrově
Taunus se během několika týdnů vybilo 1. 500 včelstev, napadených tímto
virem.
V souvislosti s léčením včel vyvstává také další problém a tím je
zachování nezávadnosti včelích produktů. V této souvislosti jsme oproti
jiným státům ve výhodě, neboť naše organizovanost a snížení počtu
léčebných zásahů na minimum dává záruku, že včelí produkty, zejména
med, nebudou obsahovat nežádoucí chemické látky.
Uvolnění podmínek pro kočování

Jedním z rozhodujících činitelů zpomalení šíření varoázy jsou
karanténní opatření. Zde se nutně střetávají zájmy Státní veterinární
správy se zájmy včelařů. Rozumný kompromis je v zájmu věci i obou
stran. Proto nyní dochází k určitému uvolnění a to v kočování do
sousedních 1. pásem, mezi okresy i o něco volnější opatření v chovech.
Od letošního roku je povolena další aplikační forma a to vpravení
Taktiku do včelstva aerosolem. Výhodou je větší účinnost při menší
spotřebě účinné látky. Aerosol proniká lépe než dým. Podmínkou zůstává
vyřezání plodu, nebo izolace matky.
Dojmy ze zájezdu do Vlčnova na „Jízdu králů“

Přítel Alois Čapek, ve své kariéře úspěšného organizátora
včelařských zájezdů, vede další zájezd a to do Vlčnova ve dnech 31.
května a 1. června 1986. Jeho průběh popisuje jeden z účastníků přítel
Jan Lopata takto: „První den navštěvujeme Slavkov u Brna, kde jsme
shlédli mohylu tří císařů, potom jsme si prohlédli baziliku na Velehradě a
jiné pamětihodnosti, potom nocleh na ubytovně SPARTAKU v Hluku.
Druhý den přijíždíme do Vlčnova. Tam se stáváme svědky tradiční
„JÍZDY KRÁLŮ“- byla to pěkná podívaná na mladé lidi v krojích i na
předvádění starých zvyků. Účinkovaly tam dětské soubory a působivý byl

krojovaný průvod směřující na stadion, kde program vyvrcholil. Kdo měl
zájem mohl navštívit malý skanzen. Do jednoho stavení tam soustředili
zařízení i různé předměty používané v dávných dobách. Odpoledne se
konala přehlídka mnoha lidových souborů. Mimo předvádění starých
lidových tanců se zpívalo i hodně jásalo. A jak se říká v nejlepším přestat
se i my tímto řídíme a po pozdějším obědě vyrážíme na zpáteční cestu.
Zájezd se všem líbil a jistě v každém zanechá pěkné vzpomínky na hezkou
podívanou i na pěkné přijetí tamními včelaři, kteří nám ho pomohli
zajistit. Za to jim i příteli Aloisu Čapkovi patří uznání i poděkování. “
Tolik k hodnocení zájezdu přítelem Janem Lopatou.
Finanční rozpočet na jednu osobu činil 100,- Kč za dopravu
autobusem, 25,-Kč za ubytování a večeře se snídaní 35,-Kč.
Výbor řeší škody a podivný úhyn

16. července 1986 se v hotelu Zlatá Štika schází výbor na
mimořádné schůzi a řeší případ úhynu včel přítele Holendy ve Vesce.
Podnětem se stal dopis, který přítel. Holenda zaslal 12. 12. 1984 na ÚV
ČSV. Jestliže se až dosud hovořilo většinou neadresně, tak na této schůzi
padlo mnoho kritických slov a to právě na adresu přítele Holendy. Ten
podle místního včelařského důvěrníka činil vždy potíže a zbytečné
průtahy. Včely mu podle důvěrníka neuhynuly, jak on uvádí v důsledku
postřiku Taktikem, ale proto, že měl včelstva slabá. Po jejich úhynu
nesplnil základní povinnost, tj. nepředal včelstva uhynulá z nevčelařských
důvodů na vyšetření do Okresního veterinárního zařízení. V tomto smyslu
je koncipována odpověď na ÚV ČSV, který si od nás vyžádal podrobnější
vysvětlení tohoto případu.
Ke škodě kočovného vozu přítele Petra Šedivého z Bukovky, kterou
mu způsobil jeden chlapec ze Spojila a kde Veřejná bezpečnost odhadla
škodu na kočovném voze 190. -Kčs, podáváme zprávu na ÚV v tom
smyslu , že škoda na kočovném voze je 1. 200. - Kčs.
Úkol zjistit, zda by někteří naší členové měli možnosti a byli i
ochotni uskladnit pro VČELU PŘEDBOJ konve na med přednesl předseda
přítel Ing. Jiří Vojtěch. Dodal, že se v naší základní organizaci do
dnešního dne vykoupilo přes 130 q medu.
Přítel Jan Lopata zaslal před dvěma měsíci dopis na ÚV ČSV
v němž žádal o vysvětlení, proč není v našich obchodech med, když jsme
ho v minulých letech tolik dodali na státní nákup. Také se ptal, proč
nejsou prázdné konve na med. Nyní mu přišla odpověď v tom smyslu, že
se dělá opatření na nápravu tohoto stavu. Zřejmě je takto jeho připomínka
vyřízena.

Srpnový oběžník

11. srpna 1986 informuje oběžníkem členstvo jednatel Šroll, že se
na srpnové členské schůzi bude vyplácet státní příspěvek. Dále že do 30.
září musí být ve všech včelstvech vloženy podložky. Ošetřovat se bude
fumigací (zadýmením) v době od 10. do 31. října a následně se bude
odebírat měl. Za 7 až 9 dnů se v ohniscích a v ochranných pásmech se
bude fumigace opakovat, a to po předchozím vyřezání plodu. Pokud se
varoáza vyskytne i po těchto úkonech, bude v určených oblastech
proveden dvakrát postřik.
Jednatel také opět vyzývá členy, kteří by mohli u sebe uskladnit
prázdné konve na med, aby se u něho přihlásili. Jenom tak bude zajištěn
v příštím roce plynulejší výkup medu. Nakonec žádá ty, kdož odevzdají
med v jiných výkupnách, aby dodali potvrzenku k evidenci v naší
organizaci
Státní příspěvek, výroba mateří kašičky

Na členské schůzi 21. srpna 1986 se vyplácí státní příspěvek ve
výši 35. - Kčs na jedno včelstvo. To je důvod, proč je členská schůze
vyjímečně bez přednášky. Přítomní jsou seznámeni se situací s varoázou.
Do 30. září musí být ve všech včelstvech podložky a bude se dvakrát
fumigovat. Kdo bude mít zájem o výrobu mateří kašičky v příštím roce,
může se přihlásit. Musí však splnit tyto podmínky: odevzdat na státní
nákup 5. -kg medu na jedno včelstvo a musí plnit ostatní členské
povinnosti. Za mateří kašičku se bude vyplácet 15. -Kčs za 1 gram, z toho
bude odečtena 1. -Kčs pro Ústředí. Mateří kašičky by se podle těch, kteří
ji vyrábějí vyprodukovalo daleko více, když by byl o ni zájem u výrobního
podniku. Letos celkové množství vykoupené mateří kašičky od členů naší
Základní organizace činí 1. 590 gramů.

Úspěšný výkup medu

K 21. srpnu 1986 je vykoupeno 160q medu, když smlouva byla
uzavřena na 90q. Výkup stále pokračuje a někteří větší včelaři mají ještě
med u sebe ve vlastních nádobách.
Vysíláme naše členky do kursu pečení medového pečiva

Do kursu pečení medového pečiva, který organizuje Ústředí v Praze
jsme oficiálně přihlásili přítelkyně Zdenu Moravcovou ze Žižína a
Ladislavu Marešovou z Pardubic. Máme zájem na tom, aby propagace
včelařství tímto způsobem byla ještě lepší.

Přítel Ing. Jiří Vojtěch z Černé za Bory se dělí o své zkušenosti.
Patří mezi včelaře s větším počtem včelstev. Výnos medu měl v průměru
40 kg na jedno včelstvo.
V části organizační bylo členům sděleno rozhodnutí komise
Svépomocného fondu ČSV ve věci úhynu včelstev přítele Holendy a to, že
tento nemá nárok na úhradu škody. Přítel Holenda nesplnil podmínky pro
uhrazení škody ze Svépomocného fondu.
Přítel Ing. Josef Šroll seznámil přítomné se svými zkušenostmi
s krmením včelstev prosakovacím způsobem, které se mu osvědčuje.
Výkup medu přesáhuje očekávání

Ke dni 18. září 1986 máme za naši organizaci vykoupeno 200 q
medu na státní nákup. Výkup se děje prostřednictvím spotřebního
družstva JEDNOTA a stále pokračuje.
Návod jak účinně léčit včelstva fumigací

Na členské schůzi téhož dne přednáší učitel včelařství přítel Olšar
na téma „Do nového včelařského roku-podletí, podzim, zima“. Dále se
projednává organizace léčení, které bude spočívat v ošetření včelstev
přípravkem Taktik formou fumigace. Toto léčení proběhne ve dnech od
10. do 31. října. Zmíním se stručně o hlavních zásadách, podle nichž by
mělo léčení proběhnout. Ve včelstvech musí být vloženy před zahájením
léčení podložky a při druhé fumigaci nesmí být ve včelstvu plod. K tomu
doporučil přítel Olšar abychom včelstva nyní v podletí neuteplovali a tím
je donutili omezit plodování. Fumigace se uskuteční dvakrát s týdenním
odstupem a to tak, že se na papírový knot kápnou dvě kapky Taktiku na
jeden nástavek. Potom se knot zapálí tak, aby nehořel plamenem, a vloží
se do úlu. Úl se na to ihned uzavře. Uzavřeno musí být i česno. Po jedné
hodině se uvolní česno. Po dvanácti hodinách se vyjmou podložky a
odebere se spad.
Přítel Olšar doporučil v podletí vytvořit oddělky, kterými na jaře
posilujeme včelstva. Včelstva v síle pak využijí ranou snůšku.
Počet zazimovaných včelstev

Ku dni 18. září 1986 mají členové Základní organizace Pardubice
zazimováno 2. 508 včelstev. Na tento počet včelstev byl vyplacen státní
příspěvek.
Po členské schůzi zůstávají ještě členové výboru, aby projednali
organizační zajištění nového způsobu ošetřování včelstev fumigací .

Poprvé směsné vzorky měli

Směsné vzorky měli, z každého stanoviště zvlášť, se po odebrání
předají do 5. 11. 1986 př. Františku Klejchovi. Ten pak všechny vzorky
dopraví do Veterinární nemocnice v Pardubicích ve Štrosově ulici, kde je
vyšetří na přítomnost roztoče Varroa Jacobsoni. Fumigaci i následný
odběr vzorků bude provádět vždy komise složená z místního včelařského
důvěrníka, člena Základní organizace obeznámeného se způsobem
aplikace a z chovatele včel. O ošetření i o odběru směsných vzorků se
vyplní formulář „Protokol o ošetření včel na varoázu“ a ten se ve čtyřech
vyhotoveních odevzdá spolu se vzorky. Jeden výtisk bude sloužit jako
podklad pro vyplacení odměny za ošetření včelstev. Bude to 6,50 Kčs/1
včelstvo. Po odečtení vynaložených nákladů budou odměněni ti kdož
ošetření prováděli.
Přítel Ing. Jiří Vojtěch navrhl a výbor odsouhlasil věnovat u
příležitosti životního jubilea příteli Antonínu Kejnovskému dárkový
balíček v hodnotě do 300,- Kč. Přítel Kejnovský tento měsíc oslavil
sedmdesátku a v naší ZO pracuje po dlouhá léta v revizní komisi.

Přítel Alois Čapek zemřel
16. říjen 1986 je den, kdy nás opouští ve věku 83 let přítel ALOIS
ČAPEK z Rosic n. Labem, dlouholetý jednatel naší Základní organizace,
v poslední době čestný člen výboru ZO a především dobrý a pracovitý
člověk, který se nesmazatelně zapsal do historie organizovaného včelaření
na Pardubicku. Po 18 let, kdy vykonával funkci jednatele, v kteréžto
funkci byl hybnou silou celého spolku, byl iniciátorem akcí, které mnohdy
přesahovaly rámec působení naší organizace. Organizoval celou řadu
zájezdů, kočování v celém okrese i celostátní včelařskou výstavu.

PŘÍTEL ALOIS ČAPEK
se narodil 22. srpna 1903 ve Veselém Žďáře u Havlíčkova Brodu. Do
tohoto kraje se po celý život vracel. Miloval Vysočinu a město, kde
studoval. Se spolužáky z gymnázia se scházel celý život. Organizoval
jejich sraz ještě po 60. letech od maturity, kdy jich bylo již jen sedm.
Celoživotním povoláním se mu stalo pošťácké řemeslo, nejprve
v Jablonci n. Nisou a potom v Pardubicích. Převážně pracoval
v Telegrafii (dnešní TESLA) a tam také za německé okupace prokazoval
službu vlasti a to zadržováním důležitých telegramů (tyto vlastní jeho
rodina).

V životě měl dva koníčky, kterým věnoval každou volnou chvíli –
zahradu a včely. Kromě toho rád cestoval a četl. Vlastnil rozsáhlou a
hodnotnou knihovnu. Práce na zahradě jej téměř vyléčila z těžké
choroby, fyzická práce mu pomohla rozhýbat téměř ochrnutou polovinu
těla. Naučil se překonávat bolest a žít s ní. Nikdo v jeho okolí nevěděl, že
vidí jen na jedno oko. Snažil se zapomenout na všechny své strasti a
utrpení.
Včelám věnoval 60 let svého života, každodenní péči a lásku, ať
byl pro ně rok příznivý či nikoliv. Včely neměl nikdy pro zisk. Za
dlouholetou práci obdržel od Ústředního výboru Českého svazu včelařů
čestný odznak „Vzorný včelařský pracovník“ a to u příležitosti stého
výročí založení včelařské organizace v Čechách. Měl i mnoho čestných
uznání i od jiných včelařských organizací. Byl účastníkem prvního
mezinárodního sympozia o propolisu v Bratislavě.
V mateřské organizaci v Pardubicích byla jeho činnost velmi
rozsáhlá. Byl členem výboru, od 1. 1. 1960 do 22. 1. 1978 to je 18 let,
byl jednatelem ZO, jednatelem Okresního výboru ČSV, vedl výkup
medu, organizoval kurzy pečení medového pečiva, výkup mateří
kašičky. V září roku 1972 organizoval výstavu „Pardubicko 72“. V roce
1977se především on zasloužil o zorganizování výstavy u příležitosti 70.
výročí trvání organizace v Pardubicích. Souběžně s výstavou proběhl
v pardubickém Grandu celostátní aktiv vynálezců a zlepšovatelů ve
včelařství. Nespočet večerů věnoval přípravě zájezdů, na nichž účastníky
seznamoval s krásami a historií naší země. Přes vysoký věk byl do
posledního roku svého života čilý a aktivní. Ještě 4 měsíce před smrtí
vedl zájezd do Vlčnova na „Jízdu králů“. Za práci pro včelařství byl
odměněn zájezdem do Sovětského svazu. Velký podíl měl po dlouhou
řadu let na organizování kočování se včelstvy na Pardubicku.
Dne 18. září 1986 se ještě zúčastnil členské schůze včelařů, kde se
naposledy setkal se svými přáteli. Od toho dne se jeho zdraví zhoršovalo
a přes veškerou péči dne 16. října 1986 ve věku 83 let zemřel. Odešel
s ním pamětník lidí a událostí, které mnozí z nás nepoznali a neprožili.
Ve třicátých letech studoval v Praze práva a v jeho paměti bylo mnoho
významných osob té doby a s mnohými z nich se osobně znal.
19. října 1986 se v GRANDU koná řádná členské schůze, kterou
řídí předseda přítel Ing. Jiří Vojtěch. Ten oznámil členům skon
zasloužilého člena naší ZO přítele Aloise Čapka. Přítomní jeho památku
uctili povstáním. Rozloučení se bude konat v neděli 23. října na hřbitově
v Rosicích n. Labem.

Sacharóza a voda v medu

Po vyřízení organizačních záležitostí, kterými bylo hlášení o počtu
vychovaných matek a přečtení přípisu z JEDNOTY týkajícího se kvality
vykupovaného medu, kde nám sdělují že dva včelaři dodali med s vyšším
obsahem sacharózy a jeden s vyšším obsahem vody. Nepodařilo se mi
zjistit, kdože byli ti výtečníci, kteří nám takto kazí pověst. Pokud výkupce
zjistí u některého medu vyšší obsah vody, vykoupí ho, ale jen za 14,-Kč,
namísto obvyklých 35,- Kčs/1 kg. .
MVDr. Mikuláš i jiní o vosku

Poté si vzal slovo MVDr. Mikuláš, kterého jsme pozvali, aby nám
přednášel na téma „Včelí vosk – jeho vznik, složení a získávání“. Před tím
však reagoval na zmíněný problém vyššího obsahu vody v medu. Řekl, že
k tomu dochází při jeho předčasném vytočení. Také med z jetele jí
obsahuje více než medy jiného původu. Řidší jsou také medy medovicové.
Chybou je med po vytočení ihned stáčet do uzavřených konví. Když se dá
do širších nádob, tak se z medu voda odpaří a med zhoustne sám.
Ve vlastní přednášce na dané téma mimo jiné varoval před
nakupováním starého voští. V něm mohou být zárodky závažných nemocí,
především zárodky moru včelího plodu, které přežívají i přes 40 let a ani
varem při tlaku jedné atmosféry po dobu jedné hodiny a za teploty 120°C
neztrácejí virulentnost.
V bohaté diskusi po přednášce bylo vzneseno mnoho dotazů na
přednášejícího a došlo i k výměně zkušeností souvisejících s voskem.
Například přítel Oldřich Vondrouš upozornil, že při čištění a dezinfekci
kyselinou sírovou nesmí dojít k tzv. utajenému varu, kdy se dole voda vaří
a povrch je klidný. Též přispěl poznámkou, že kysličník siřičitý by neměl
přijít do styku s pylovými plásty. V příspěvku také poukázal na špatnou
kvalitu mezistěn z Dřevotvaru Chlumec n. Cidlinou. Aby získal k tomuto
tvrzení důkaz, nalepil do několika rámků po třech svislých pruzích
mezistěny od různých výrobců. Šlo o mezistěny z Tachova, Stražiska a
z Chlumce n. C. Rámky dal v sezóně do včelstev a výsledek byl ten, že na
Chlumeckých včely nestavěly, ale na zbývajících dvou stavěly i matky
tyto zakladly. Rámky pak předložil ke své stížnosti a docílil vrácení
mezistěn i peněz, které za ně dal.
Po členské schůzi ještě jednal výbor ZO, který schválil zakoupení
věnce a jeho objednáním pověřil jednatele Ing. Josefa Šrolla. Vzal také na
vědomí nabídku přítele Václava Bureše, který se pokusí založit včelařský
kroužek v Základní škole Studánka.

Odprodej nepotřebných věcí z majetku ZO

Výbor také dohodl ceny, za kterých bude možno odprodat
nepotřebné věci z inventáře ZO. Částky si zaznamenal hospodář přítel
Josef Moravec, který věci nabídne jejich dosavadním držitelům a pokud
tito o ně nebudou mít zájem, tak je nabídne jiným zájemcům. Jde o vařáky
tenkostěnné (100,-Kčs), oplodňáčky (10,-Kčs) a váhy dřevěné decimální
(100,-Kč). Tabule plechu bude dána do šrotu. Přítel Moravec předá jeden
protokol pokladníkovi příteli Oldřichu Vondroušovi, aby i ten měl přehled
o jejich placení.
Předseda přítel Ing. Jiří Vojtěch sdělil, že byly objednány dva kusy
aerosolového vyvíječe, které budou vzaty do evidence naší ZO. S nimi
bude pracovat přítel Jan Lopata, který byl proškolen v jejich použití.
Pohřeb přítele Čapka se konal 23. října 1986 na hřbitově v Rosicích
n. Labem. Bylo mu splněno přání, které vyslovil před svoji smrtí a to, že
mu na jeho poslední cestě promluví přítel Ing. Jiří Vojtěch z Černé za
Bory, předseda naší Základní organizace. Pro něho byl přítel Alois Čapek
nedostižitelným mistrem organizování včelařského života v tak početném
spolku včelařů jakým pardubická organizace je. Vyslovil přesvědčení, že
by jeho „Curriculum vitae“ mělo být v naši historii zapsáno zlatým
písmem.
Prohlížitelé včelích nákaz

24. až 26. října se konal kurs prohlížitelů včelích nákaz, který
absolvovali za naši ZO přátelé Václav Bureš a Ing. Josef Šroll.
Rodina MUDr. Kovaříka dopisem ze 4. listopadu 1986
poděkovala příteli Ing. Jiřímu Vojtěchovi za splnění posledního přání jejich
dědečka. V dopise jej poprosili o tlumočení jejich díků na členské schůzi
všem, kdož se přišli s přítelem Čapkem rozloučit i za květinové dary.
Konec jediného včelařského kroužku

Na podzim 1986 přestává existovat jediný včelařský kroužek na
škole v Polabinách, který vedl přítel Pidrman. Ten, coby voják z povolání,
byl odvelen do Hradce Králové a náhrada za něho se nenašla. Protože
v důsledku varoázy a následné likvidace včelstev v roce 1982 přestal
existovat kroužek při Základní škole na Dukle, nemá naše Základní
organizace, která je největší ve Východočeském kraji co do počtu členů,
jediného včelařského kroužku. Je to velká škoda, že se nám nedaří zasívat

náklonnost ke včelám v nejmladší generaci. Snad se situace brzy změní.
Varoáza stále hrozí

Z informací, které jsou oznámeny na listopadové členské schůzi
dne 16. listopadu1986 v GRANDU tyto nejdůležitější: V první řadě to
byly výsledky vyšetření měli po říjnovém léčení. Je to zjištění neradostné,
neboť na okrese Pardubice bylo zjištěno 253 ohnisek ve 152 lokalitách.
Už se však nehovoří o likvidaci pozitivních stanovišť, nýbrž jen o dalších
léčebných opatřeních. Dále že si zájemci mohou objednat brožuru „Včelí
produkty ve výživě a v lékařství“ jejím autorem je MUDr. Handl. Do naší
ZO byl přijat zeť přítele Aloise Čapka MUDr. Otakar Kovařík.
Daně už z 15 včelstev, stop medocukrovému těstu ze Slovenska

Z oběžníku, který přišel z ústředí se dovídáme, že včelaři, kteří
chovají více než 15 včelstev musí provést přiznání k dani, dále že
v důsledku velkého výskytu moru včelího plodu na Slovensku byl vydán
zákaz dovozu vosku, voští a medocukrového těsta od našich sousedů.
Zákazem prodeje medocukrového těsta toto zmizelo úplně z pultů, neboť
jeho jediným výrobcem byl MEDOS Galanta. Další informací z téhož je
to, že se v květnu příštího roku budou konat pohovory se zájemci o
studium na Včelařské škole v Nasavrkách a že ve dnech 19. až 25. srpna
1987 uskuteční ve Varšavě Světový kongres Apimondie.
V souvislosti s varoázou připomíná nákazový referent přítel
Poskočil, že musíme postupovat proti včelařům jak organizovaným
v ČSV, tak i neorganizovaným nekompromisně. Sám nahlásil dva případy,
kdy včelstva chovatel neošetřil na Veterinární správu a ta jim ihned na to
zaslala likvidační rozhodnutí. Každého takového chovatele máme nahlásit
jemu a on podá hlášení veterinářům.
Aktuální témata - přítel Frynta

Přítel Frynta, učitel včelařství z Týniště n. Orlicí se v přednášce na
téma „Modernizace včelařského provozu a zvyšování jeho kultury“
rozhovořil na některá další aktuální témata, která mohou zajímat i další
generace včelařů. Řekl, že naše včelaření se musí přizpůsobit změněným
životním podmínkám. Chemie zlikvidovala zdroje nektaru a pylu, na něž
byly včely i včelaři zvyklí. To, že se zhruba od roku 1975 opakují
medovicové snůšky je sice z momentálního hlediska příjemné, ale o to
méně je příjemný výsledek zjištění, proč tomu tak je a prognóza do
budoucnosti. Vlivem stále se zvyšujících exhalací s vysokým obsahem
kysličníku siřičitého a jiných škodlivin (zdrojem jsou hlavně tepelné
elektrárny, které spalují ohromné množství hnědého uhlí) dochází
k oslabování stromů, což je činí stále méně odolnými vůči škůdcům, mezi

něž producenti medovice bezesporu patří. Z toho ta pochmurná
předpověď, že tato tendence může vést až k situaci, kdy nebude stromů
ani lesa. Zdá se, že to bude jen otázka času. K dovozu levných tropických
medů řekl, že jim můžeme konkurovat jedině vysokou kvalitou našeho
medu. Vyslovil také svůj názor na u nás stále diskutovanou rámkovou
míru. Podle něj by tato měla být jednotná a její šíře by neměla klesnout
pod 39 cm. Energie, která je této otázce věnována, by měla být zaměřena
na důležitější problémy.
Hrozí ekologická katastrofa

O ekologii a o životním prostředí se v poslední době hovoří stále
častěji a kupodivu i stále otevřeněji. Situace v některých oblastech naší
republiky je už natolik vážná, že už mlčení není možné. Už po léta je
známá situace na severu Čech a zejména v Krušných horách. Tam se
předpověď už naplnila – mrtvé lesy, mrtvá krajina a stále se zhoršující
životní podmínky lidí tam žijících. O mnoho lépe na tom nejsou ani naše
východočeské Krkonoše. Sám mohu z vlastní zkušenosti jeho slova jen
potvrdit. Před třemi lety jsme je opět s rodinou navštívili po desetileté
přestávce, konkrétně oblast kolem Horní Malé Úpy a nemohli jsme uvěřit
svým očím, jaká se tam za těch deset let stala proměna. Namísto krásných
a zelených, povětšinou smrkových lesů tam byly najednou holiny se
zbytky pařezů a kořání. Pokud místy ještě nějaké stromy stály, tak ani na
ně nebyl pěkný pohled, neboť kde byla ta jejich svěžest a zelená barva.
Jejich šedá torza čekala na motorové pily.
„Vymoženostmi lidské civilizace“ nejsou podle přítele Frynty
ušetřeny však ani nížiny. I zde negativně působí kyselé deště a zvýšená
kyselost nesvědčí mnoha rostlinám. Ani stále se zvyšující počet aut
s jejich olovnatými zplodinami životnímu prostředí neprospívá. V
důsledku po mnoho let přehnojované půdy dusíkem (aby byly co nejvyšší
výnosy) se už jen stěží najde zdravotně nezávadná voda. Dusičnany a
dusitany mnohonásobně převyšují povolenou normu. Situace došla již tak
daleko, že se pro děti, hlavně však pro kojence musí připravovat strava jen
ze sodovek a ty ještě musí být označeny písmenem „K“, nebo z minerálek
IDA nebo MATTONI. V padesátých letech se až plýtvalo chemikáliemi
na bázi DDT (proti mandelince bramborové se poprašovaly bramořiště
nahusto), nyní se zase ve velké míře používají herbicidy a pesticidy.
Zemědělci – největší škůdci přírody

Pravdou je, že jsme dosáhli úplné socializace vesnice, že byla
odstraněna ze zemědělství dřívější nezměrná dřina, kterou převzaly stroje,
že v zemědělství oproti dřívějšku pracuje jen zlomek obyvatelstva, že jsme
se stali soběstačnými v zásobování potravinami. Za to za všechno jsme

však zaplatili nemalou cenu a jak se zdá i nadále budeme platit. Zajímavé
je, že se odborníci shodují v názoru, že ačkoliv průmyslové podniky
přírodu poškozují nemalou měrou, největšími škůdci jsou ti, kteří jsou na
ni přímo závislí a to samotní zemědělci. Velké lány změnily nejen tvář
krajiny, ale i její druhovou skladbu jak v říši rostlin, tak i v říši živočišné.
Ubylo mnoho tvorů, kteří měli v přírodě svoji nezastupitelnou funkci. Ze
světa k nám přicházejí zprávy, že se mnohde začínají vracet
k biologickému zemědělství. Výrobky přijdou sice dráže, ale lidé je
vyhledávají a rádi si připlácejí. U nás se hovoří o přípravách na odsiřovací
zařízení k tepelným elektrárnám.
Další hrozba lidstvu -AIDS

V poslední době se vynořily informace o doposud neznámé smrtelné
chorobě AIDS, jde o jakési selhání lidské imunity způsobené virem HIV.
Choroba byla zjištěna v USA a údajně nabývá pandemického charakteru.
Není také proti ní doposud žádného léku. Tolik k vystoupení přítele
Frynty.
Chováme málo matek

Žijeme přípravami na výroční schůzi a na včelařský ples. Navzdory
tomu, že naše organizace je nejpočetnější ve Východočeském kraji i velice
aktivní, připomíná přítel Ing. Jiří Vojtěch skutečnost, nejsme již tak velcí
v počtech odchovaných matek. I když někteří naši členové provádí vyšší
chov matek, nepodstoupili dosud schvalovací řízení, aby se jejich chovy
mohly stát chovy uznanými. Na Ústředí byli nyní přítelem Janem Lopatou
nahlášeni tito naši chovatelé: Zdeněk Skalický, Oldřich Vondrouš, oba ze
Stéblové; Ing. Jiří Vojtěch z Černé za Bory; Vlastimil Benadik z Hrádku;
František Jiroutek z Velkých Kolodějí a Jan Lopata z Pardubic.
Příprava 79. VČS a X. Včelařského plesu

Po skončení členské schůze výbor jedná o tom, jak nejlépe zajistit
průběh 79. Výroční členské schůze a X. včelařského plesu. Opět budou na
obou akcích tomboly, které zorganizuje přítel Josef Piskač ze Starých
Čívic. Ten navrhl zvětšit počet cen, aby tomboly byly atraktivnější a aby
se prodaly všechny losy. Mezi cenami by mohly být i zdobené perníčky
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll zajistí sál a hudbu i termíny schůzi na příští
rok.
Aby naše obě akce proběhly dobře, schází se výbor ještě jednou a to
2. prosince 1986. Nejprve však projednává stav ozdravovacích opatření
v naší ZO. Nejasnosti, které jsou v záznamech o fumigacích musí
nákazový referent přítel Poskočil odstranit a do 8. 12. 1986 tyto doklady
předat MVDr. Vavřinovi na Veterinární správu. Přátelé Poskočil a

Matoušek dostali za úkol projednat na Veterinární správě případ přítele
Chaloupky ze Žižína, který byl jedním z těch co obdrželi rozhodnutí
Veterinární správy, kterým mu tato nařídila zlikvidovat svá včelstva. Tím,
že je neošetřil se tato stala zdrojem nákazy pro okolí. Přítel Chaloupka prý
nějak umluvil MVDr. Vavřinu a ten od nařízení likvidace upustil a dal
příteli Chaloupkovi TAKTIK a knoty s tím, aby si fumigaci provedl sám.
Z veteriny nám pak přišel papír bez podpisu o tom, že fumigace byly
provedeny a že byl i odebrán vzorek měli k vyšetření. Z toho případu je
zřejmé, že si někteří včelaři neuvědomují, že se vše kolem léčení činí
v jejich prospěch a že by se podle toho měli sami kladně k léčení včel
postavit.
Závěry XVII. sjezdu KSČ

Na VČS budou přednesen závěry XVII. sjezdu Komunistické strany
Československa, které byly adresně rozpracovány na podmínky OV ČSV
Pardubice a přítelem Zdeňkem Matouškem a následně přítelem Ing.
Šrollem na podmínky naší ZO. Jejich plnění musíme dát do usnesení
VČS. Návrh na usnesení přednese přítel Ing. Josef Šroll.
Hledáme také místo, kde by se mohl konat kurs pečení a zdobení
medového pečiva. Přítel Lopata dostává úkol a to ujistit, zda by se nemohl
uskutečnit ve školní jídelně Základní školy Komenského. Pokud by toto
místo nevyšlo, zjistí přítel Jiří Hruša zda by se tento kurs nemohl
uskutečnit v kuchyni a jídelně Jednotného zemědělského družstva ve
Starých Čívicích. Kurs by se měl konat po tři dny od pátku do neděle buď
koncem ledna, nebo týden před plesem, který bude 14. února 1987.
Přítel Stanislav Poskočil navrhl výboru, aby odměnil přítele Josefa
Piskače ze Starých Čívic za jeho práci, kterou má s přípravou tombol na
VČS a na ples. Přítel Piskač odměnu odmítl s tím, že vše dělá pro nás pro
všechny.
Poslední oběžník ZO

Třetí a v tomto roce poslední Oběžník ZO rozesílá všem členům
jednatel přítel Ing. Josef Šroll dne 3. prosince 1986. V něm zve na
nastávající Výroční členskou schůzi, na X. Včelařský ples a hlavně
zájemkyně z řad našich manželek, dcer, babiček a známých na kurs
medového pečiva. Připojil také informaci o možnosti nakoupit cukr
v prodejně JEDNOTY v Drozdické ulici u Tesly Zámeček, kdy při
odevzdávání medu do výkupu, který se tam uskutečňuje, je možno na
zpáteční cestu cukr naložit. Další informace směřuje na výrobce mateří
kašičky. Ti se mohou předběžně přihlásit u něho. V tomto posledním
oběžníku také nemohou chybět termíny konání členských schůzí v dalším

roce, to je v roce 1987. Schůzovat se bude od října do března v neděli od 9
. 00 hodin a od dubna do září ve čtvrtek od 16. 30 hodin.
79. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
14. prosince 1986 to je datum, kdy se koná za řízení předsedy ZO
Ing. Jiřího Vojtěcha v kavárně hotelu GRAND 79. VÝROČNÍ
ČLENSKÁ SCHŮZE.
Přítel Ing. Jiří Vojtěch po zahájení přednesl přehled o mezinárodní a
vnitřní situaci v návaznosti na naši včelařskou činnost. Zdůraznil, že
pracujeme v podmínkách invaze roztoče Varroa Jacobsoni a že jen naše
intenzívní snaha tohoto cizopasníka udržuje v nízké intenzitě. Po
připomenutí, že na sklonku tohoto roku odešel na věčnost přítel, dobrý
člověk a čestný člen naší ZO Alois Čapek přítomní věnovali příteli
Čapkovi tichou vzpomínku. Poté pokračoval v hodnocení za několik dnů
končícího roku. Ke kladům patří 230q vykoupeného medu od členů naší
Základní organizace. Toto množství v přepočtu na jedno včelstvo
zazimované v roce 1985 činí 10,56 kg. Deset členů také dodalo 1. 590
gramů mateří kašičky. U mateří kašičky stále převyšuje nabídka poptávku.
K hlavním našim úkolům bude nadále patřit důsledný postup při likvidaci
varoázy a dále uskutečnění plesu, kursu pečení medového pečiva, kursu
pro začátečníky, přísuny včelstev ke kulturám a kurs chovu matek.
V závěru vystoupení popřál předseda všem pevné zdraví a vyslovil přání,
aby rok 1987 byl rokem míru.
Počet členů a včelstev

Jednatel přítel Ing. Josef Šroll upřesnil počet členů naší Základní
organizace. Ke dni konání VČS máme 241 členů, kteří chovají 2. 508
včelstev.
Ke špatným zprávám patří i zjištění, že se varoáza intenzivně
rozšiřuje zejména v obcích Staré Čívice, Svítkov a Lány na Důlku.
Částka 1. 200. -Kčs z protivaroázních příspěvků byla rozdělena
takto: Jan Lopata 250. -Kčs, František Klejch 250. -Kčs, Václav Bureš 50.
- Kčs, Vlastimil Benadik 50. - Kčs, MVDr. Vladimír Michalec 50. - Kčs,
Oldřich Vondrouš 100. - Kčs, František Jiroutek 50. - Kčs, František
Valenta 50. - Kčs, Stanislav Panchartek 50. - Kčs, Josef Forman 50. - Kčs,
Bohumil Kerzel 50. - Kčs, Stanislav Poskočil 200. - Kčs. Jmenovaní
přátelé se nejvíce zasloužili o zdárný průběh ozdravovacích akcí.
Věkové složení členů Základní organizace:

Do 20 let – žádný člen, od 21 do 30 = 9 členů, 31 až 40 = 41 členů,
41 až 50 = 33 členů, 51 až 60 = 68 členů, 61 až 70 = 53 členů, 71 až 8o =

30 členů, přes 80 let = 7 členů.
K vlastní činnosti jednatele uvedl, že v průběhu roku zaregistroval
191 položek v jednacím protokolu, vydal 3 oběžníky ZO, a odeslal 980
obyčejných dopisů.
Změny ve výboru ZO

VČS schválila uvolnění Petra Havlíčka a Pavla Siváka z výboru ZO
na jejich žádost a zvolila za členy výboru Zdeňka Matouška a MVDr.
Josefa Michalce a Ing. Vladimíra Michalce. Přítel Matoušek byl pověřen
funkcí místopředsedy ZO, MVDr. Josef Michalec funkcí chovatelského
referenta a Ing. Vladimír Michalec bude členem revizní komise.
Přítel Václav Bureš jako knihovník uvedl, že naše knihovna
obsahuje 372 titulů. Konstatoval však pokles zájmu o výpůjčky literatury.
MAVRIK – nový prostředek proti varoáze

Racionalizační referent přítel Jan Lopata podal informaci o aplikaci
nového způsobu léčení včelstev proti varoáze a to formou aerosolování.
První zkušenosti s touto metodou byly získány letošního podzimu. Při ní
se vpraví do úlu účinná látka pomocí mikroskopických kapének.
Informoval též o novém prostředku jménem MAVRIK proti varoáze,
který se zkouší ve Výzkumném ústavu. Předností jeho je, že po natření
zavíčkovaného plodu likviduje tyto roztoče i pod víčky a včelám neškodí.
Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích byl vystaven kočovný
vůz, který byl velice dobře vymyšlený i výborně provedený. V této
souvislosti pochválil i kočovné vozy našich členů a to přátel Oldřicha
Vondrouše, Františka Jiroutka a Josefa Plecháčka.
V letošním roce se také i když s omezením, kočovalo. V celokrajské
soutěži se náš okres podle přítele Jaroslava Šípka, který hodnotil práci
okresní kočovné komise, umístil na 1. místě před okresem Havlíčkův
Brod.
Pokladna nám nezchudla

Pokladník přítel Oldřich Vondrouš předkládá zprávu o našich
financích: naše čisté jmění činí 38. 505,44 Kčs oproti loňskému 34. 635,99
Kčs. Rozpočet na rok 1987 by měl být následující: Příjmy – 28. 400,- Kč a
výdaje v téže výši.
Revizní komise ústy Jiřího Hruši konstatuje, že hospodaření ZO je
v pořádku. Revizi společně s přítelem Čestmírem Brzkem provedli 7. 12.
1986. V sezóně oba členové revizní komise provedli kontrolu kočovných
stanovišť, při níž zjistili, že přisunovaná včelstva jsou v dobré síle,
nedostatkem však byly chybějící jmenovky na kočovných vozech nebo

stanovištích.
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll pak přečetl závěry XVII. sjezdu
Komunistické strany Československa, rozpracované na podmínky naší
ZO.
Na výroční členské schůzi nebyli žádní zástupci Okresního výboru
ČSV, Okresní veterinární správy ani JEDNOTY LSD, přestože na
všechny tyto instituce byla pozvánka zaslána.
Přítel Josef Gregor z Jesničánek byl na VČS odměněn jako
nejpilnější čtenář včelařské literatury kalendářem na příští rok. To on sám,
ani nikdo jiný netuší, že mu již nebude dopřáno prožít dny podle nového
kalendáře, který od přítele Bureše dostal, neboť po krátké nemoci dne 30.
12. 1986 umírá.
Závěr roku 1986

Co říci na závěr roku 1986. Snad jen to, že to byl rok v němž se
konaly dvě Výroční členské schůze a kdy bylo mnoho úsilí věnováno
tlumení varoázy. Rok, v němž jsme se rozloučili s dlouholetým naším
členem, funkcionářem a přítelem Aloisem Čapkem. Po včelařské stránce
to byl rok vcelku příznivý. Teplé počasí koncem března, v dubnu i
v květnu ovlivnilo kladně rozvoj včelstev, ta se dostala včas do síly a to
bylo pak znát na medných výnosech i na letošním výkupu medu.
Rok v jehož závěru byl dán do praktického používání výsledek
úsilí Výzkumného ústavu včelařského v Dole a to účinnější prostředek
na likvidaci roztoče Varroa Jacobsoni – aerosolovací přístroj.
Všechny členské schůze včetně výročních se konaly v hotelu
GRAND. Členské v aranžovně a výroční, které byly v tomto roce dvě,
v kavárně.
Přehled účasti na členských schůzích v roce 1986:

19. ledna 78. VČS 99(41%)
16. února
16. března
17. dubna
22. května

61
50
56
57

(25%)
(21%)
(23%)
(24%)

21. srpna
77 (32%)
18. září
49 (20%)
19. října
51 (21%)
16. listopadu
64 (27%)
14. prosin. 79. VČS 110
(46%)

Z uvedeného přehledu vyplývá toto:

Všech schůzí se zúčastňovalo v průměru 67 členů což činilo = 28%.
Z toho na členských schůzích byla průměrná účast 58 členů = 24%.
Na dvou výročních schůzích byla průměrná účast 104 členů = 43%.
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