ROK 1988
Příprava na výstavu

Jak ten čas letí. Už tu máme další rok. Ten by měl být bohatý na
včelařské události. Největší z nich by měla být včelařská výstava v
podletí. Na této výstavě se pokusíme ukázat cestu, kterou se ubíralo
organizované včelaření na Pardubicku a tím důstojně oslavit osmdesáté
výročí trvání včelařské organizace v Pardubicích. Tohoto výročí bylo
dosaženo loňského roku. Aby vše dopadlo co nejlépe, je ustavena již v
lednu užší výstavní komise ve složení: Ing. Jiří Vojtěch, Zdeněk
Matoušek, Stanislav Panchartek, Adolf Kroupa, Jan Lopata, Josef
Moravec. Úkolem této komise je zorganizovat výstavu v základních
rysech. K vlastnímu dílu však budou muset přispět i ostatní členové.
4. ledna 1989 odesílá nás jednatel přítel Šroll na adresu jednatele OV
ČSV dopis v němž objednáváme 50 balení léčiva Fumagilin a v příloze
mu s tímto zasíláme „Plán práce ZO na rok 1989“, „Závazkový list na rok
1989“ a „Usnesení 81. Výroční členské schůze“.
Rozdělení funkcí v novém výboru

Na první schůzi výboru a to 11. ledna 1988 se jedná o rozdělení
funkcí. Neobsazena zůstala jen funkce referenta pro mládež. Jinak zůstává
vše při starém. Pro úplnost uvádím složení celého výboru: předseda: Ing.
Jiří Vojtěch z Černé za Bory, místopředseda : Zdeněk Matoušek z
Pardubic, jednatel: Ing. Josef Šroll z Pardubic, pokladník: Oldřich
Vondrouš ze Stéblové, hospodář: Josef Moravec ze Žižína, zapisovatel:
Josef Havrda z Pardubic a jednotliví referenti: nákazový: Stanislav
Poskočil ze Starého Máteřova, osvětový: Josef Piskač ze Starých Čívic,
pro chov: MVDr. Josef Michalec z Černé za Bory, pastevní: Jaroslav
Šípek z Trnové, racionalizační Jan Lopata z Pardubic. Náhradník:
Adolf Kroupa z Pardubic. Členové výboru: Pius Ďurovec z Pardubic,
Vlastimil Benadik z Hrádku, Zdeněk Skalický ze Stéblové, František
Jiroutek z Velkých Kolodějí, Václav Bureš z Pardubic, Čestmír Brzek z
Cihelny, František Klejch z Pardubic, Viktor Ryšavý z Pardubic, .
Revizní komise: Jiří Hruša ze Starých Čívic, Antonín Kejnovský z
Pardubic, Čestmír Brzek z Cihelny, Josef Hála z Pardubic.
Zánik obou včelařských kroužků

Stále se nám nedaří získat některého z našich členů pro práci s
mládeží. Přestože jsme jednou z nejpočetnějších organizací ve
Východočeském kraji, k 13. 12. 1987 máme 237 členů, kteří chovají 2.
612 včelstev, nemáme jediného zájmového včelařského kroužku. Jeden
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kroužek ve škole na Dukle, který vedl MUDr. Pičman, ukončil svoji
činnost v zimě roku 1982, kdy se včelstva musela utratit (varoáza). Druhý
kroužek v Polabinách zanikl poté, co se přítel Pidrman, který jej vedl
odstěhoval do Hradec Králové a náhrada se za něho nenašla.
Objednáváme cukr na krmení

13. ledna 1989 objednáváme písemně u Jednoty, spotřebního
družstva Pardubice, tř. 7. listopadu 235 celkem 200q cukru (hrubého
krystalu) pro krmení včelstev s tím, že si cukr vyzvedneme v jejich
prodejnách.
Poprvé odběr zimní měli

17. ledna 1988 se scházíme na tohoto roku první členské schůzi. V
první části této schůze seznámil přítel jednatel Ing. Šroll přítomné se
složením výboru, přečetl přípis, který jsme obdrželi z Okresní veterinární
správy, v němž nás upozorňují na povinnost odebrat v době od 15. ledna
do 20. února zimní měl k vyšetření na varoázu a v této souvislosti
připomněl povinnost odevzdat příteli Klejchovi do 5. února vzorky měli a
do 20. března nahlásit na příslušné Národní výbory počty a stanoviště
včelstev.
Hlavní náplní našeho lednového setkání byla přednáška přítele
Boháče ze Semil na téma: "Biologie chovu silných včelstev". V diskusi,
která následovala po přednášce, vyvolal příspěvek přítele Plecháčka z
Černé za Bory, že dociluje silných včelstev tím, že vytápí úly, úsměvy ve
tvářích mnoha přítomných. Přítel Plecháček je také horlivým zastáncem
úlů ležanů. Přítel Adolf Kroupa se přednášejícího zeptal, zda má při svých
velkých teoretických znalostech také přiměřeně velké výnosy. Odpověď
zněla: Když je jarní snůška tak ano, není-li, tak se vyrovnám ostatním
dobrým včelařům. Na další otázku přítele Jana Lopaty odpovídá přítel
Boháč, že včely nepodněcuje, pouze vyplňuje snůškové mezery.
Podmínky soutěže o nejvyšší dodávku medu, podmínky pro
produkci mateří kašičky

Na výborové schůzi 11. února 1988 jsou projednány metodické
pokyny pro tlumení varoázy, podmínky soutěže o nejvyšší dodávku medu
do výkupu (dodat nejméně 5 kg/1 včelstvo. Od spotřebních družstev, která
med budou vykupovat, pak dostaneme bonifikaci a to 0, 10 Kčs při dodání
medu do 8 kg/včelstvo a 0, 15 Kčs při dodávce nad 8 kg/1 včelstvo).
Podmínky pro produkci mateří kašičky: 1. MK musí být čistá, bez
jakýchkoliv nečistot. 2. Při odběru co nejkratší styk se světlem a teplem.
Nesmí přijít do styku s kovovými předměty, dodržovat čistotu a hygienu.
3. po odběru nejpozději do 3 hodin stabilizovat MK v chladnu, nejlépe
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kolem 0°C. Při předávání musí vykazovat teplotu do 5°C. 4. MK musí být
čerstvá, ne starší 10 dnů. 5. MK předávat do výkupu osobně. Odběr MK
73 hodin po přelarvování. Výkupní cena tohoto produktu bude letos 15, Kčs/1 gram. Z toho 1, -Kčs pro ústředí. Vykupovat se bude stejně jako v
roce 1986 ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu v Praze.
Poděkování příteli Matouškovi za besedy ve škole

Výbor se seznámil s dopisem, který přišel od ředitele Základní školy
v Polabinách Jana Pavlíka, který tímto způsobem děkuje Zdeňku
Matouškovi za čtyři besedy o včelaření v šestých třídách této školy.
Nemáme včelařský kroužek a tak tuto iniciativu přítele Matouška
chválíme.
Po urgenci obdržel přítel Šroll konečně osvědčení prohlížitele
bakteriálních nákaz včelího plodu. Kurs absolvoval 24. až 26. října 1986.
Příprava XI. Včelařského plesu

Vrcholí příprava XI. VČELAŘSKÉHO PLESU, který se
uskuteční 13. února 1988 v sále Závodního klubu ROH TESLA v
Hronovické ulici. Za povolení jsme zaplatili 2. 430, - Kčs (20% kapacity),
byla zaplacena i daň. Účast oznámili opět včelaři z Rousínova. Uspořádání
tomboly je svěřeno přátelům Josefu Piskačovi a Adolfu Kroupovi. K tanci
a poslechu bude hrát soubor FONETIK za řízení Ing. Ivana Švasty, zpívat
bude Arnošt Kučera a Ivana Teplá. Předtančení provede BT STUDIO
Naděždy Gregorové. Začátek bude ve 20 hodin. Vstupné 30. - Kčs.
Opětovně se projednává termín a místo konání včelařské výstavy
(zřejmě 17. až 25. září a místo zatím není).
Hodnocení XI. včelařského plesu

Na členské schůzi, kterou dne 21. února řídil přítel Ing. Jiří
Vojtěch, jsme hodnotili výsledky včelařského plesu. Stručně: Škoda, že se
plesu zúčastnilo jen asi 20 našich členů, oproti předešlému plesu bylo asi o
60 účastníku méně. Byla to však hezká společenská událost a byl tentokrát
lepší program. Přítel pokladník Oldřich Vondrouš oznámil, že čistý
výtěžek může být kolem 1.000 Kčs.
Na této schůzi předává přítel MUDr. Kovařík (zeť bývalého
dlouholetého jednatele přítele Aloise Čapka) zakládající listinu
včelařského spolku a další dokumenty, které měl doma přítel Čapek. Vše
převzal přítel Zdeněk Matoušek
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Výsledky vyšetření zimní měli

Přítel Stanislav Poskočil seznamuje členy s výsledky vyšetření
zimní měli, které obdržel z veterinárního zařízení 19. února. Na území
naší Základní organizace máme 9 obcí, v nichž byla na 18 stanovištích
zjištěna varoáza : Ostřešany, Dražkovice, Staré Čívice, Zminný, Lány na
Důlku, Srnojedy, Čeperka, Svítkov a Rosice n. Labem.
Potom se ujal slova přednášející přítel Václav Horáček z Martinic,
který hovořil na téma "Včelstvo jako biologická" jednotka. Z diskuse,
která se rozvinula po přednášce, stojí za zaznamenání dotaz přítele
Kejnovského a to zda existují včely odolné vůči varoáze. Přítel Horáček
odpovídá, že taková včelstva dosud neexistují. Přítel Václav Bureš
předvedl přítomným, jak je možné provést postřik TAKTIKEM pomocí
ručního rozprašovače na kolínskou vodu.
Dopis příteli Jaroslavu Hahnovi

24. února 1988 posílám dopis příteli Jaroslavu Hahnovi,
dlouholetému předsedovi naší Základní organizace, který se odstěhoval do
Strakonic. V dopise jsem jej jako kronikář požádal o sepsání stručného
životopisu se zaměřením na včelaření. Napsal jsem mu, že chci jeho
působení v organizaci doplnit i o podrobnější data z jeho života. Požádal
jsem jej i o přiložení jeho podobenky. Závěrem jsem vyslovil přesvědčení,
že měl a doposud má v Pardubicích dost přátel. Doufám, že jej můj dopis
dostihne a že mému přání vyhoví.

O zásadách stavby úlů hovořil na členské schůzi, která se konala
17. března 1988 v aranžovně hotelu GRAND opět přítel Cinka ze
Slavíkova 40 u Horní Radechové. Po přednášce se opět hojně diskutuje.
Přítel Cinka připomněl, že vyzimování silných včelstev nahrazuje zákon
40 dnů i práci s jednotlivými plásty. Silná včelstva mohou vyslat na sběr
nektaru více létavek. Přítel Vondrouš ze své zkušenosti uvedl, že loni byl
špatný rok a že měl lepší výsledky v Budečácích než v nástavkových
úlech.

7. dubna 1988 na výborové schůzi oznamuje přítel Ing. Vojtěch,
že se dne 8. května 1988 uskuteční zájezd do Národního divadla v Praze.
Přednost budou mít ti, kdož jezdí pravidelně na zájezdy a členové výboru.
Je také opětně jednáno o tom, kde uspořádat Včelařskou výstavu. Jednání
se ještě uskuteční s Parkem kultury a oddechu na tř. Míru i s vedením
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Grandu, kde by se jevila jako vhodná místnost aranžovna. Je také
rozhodnuto o ošetření fumigací taktikem těch stanovišť, kde byla v zimní
měli zjištěna varoáza.
Vlastní program, kočování, zánik ochranného pásma kolem moru

ČLENSKÁ SCHŮZE 21. dubna 1988 : Protože přítel Vladimír
Duchoň z Hořic poslal telegram, kde se omlouvá, že pro náhlé
onemocnění nemůže přijet k nám a přednášet, je po projednání
organizačních záležitostí otevřena diskuse, kde si členové vyměňovali
zkušenosti. Mimo toho přítel Jaroslav Šípek, coby pastevní referent,
seznámil přítomné s podmínkami kočování za včelí pastvou. V zásadě
půjde o stejné podmínky, jež platily v minulých letech. Rozdíl bude však
hlavně v tom, že letos je málo ploch červeného jetele. Ten je jen v katastru
obce Labské Chrčice a pohanka je vyseta u Živanic. Přítel Adolf Kroupa
navrhl, že bychom měli jednat se sadaři o zvýšení poplatku za přísun
včelstev do sadů, protož letos pokvetou současně ovocné sady s řepkou
olejkou.
Nákazový referent přítel Poskočil doporučil, že i přes vyhlášení
zaniklého pásma kolem ohniska moru včelího plodu by se měla včelstva
nadále pečlivě kontrolovat, zda se tato nebezpečná nákaza opět nešíří.
Přítel Šroll pak uvádí, jaké jsou průvodní znaky moru včelího plodu. Řekl,
že ne každá mezerovitost plodu znamená přítomnost moru, avšak každé
onemocnění morem se mezerovitostí plodu projeví. Dalšími příznaky jsou
propadlá a proděravělá víčka, pod nimiž se nalézá šedá, nebo zahnilá
táhnoucí se hmota z larvy.
Zajímavý názor pronesl přítel Oldřich Roček z Pardubic, když řekl,
že se letos rozšířil tzv. ráček-štírek, který by mohl zlikvidovat varoázu.
Uvidíme, jestli se tak stane, bylo by to něco převratného v dosavadním
souboji s roztočem VJ.
Zájezd do VÚ včelařského a do Národního divadla

ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA se uskutečnil 8. května
1988. Byl to celodenní zájezd. Odjíždělo se v 06. 30 hodin z parkoviště od
zimního stadionu. V 09. 30 hodin se přijelo do Výzkumného ústavu
včelařského v Dole a odpoledne od 14. 00 hodin účastníci shlédli
inscenaci Jindřich IV. V 17. 00 hod. byl odjezd směr Pardubice. Zájezd to
byl velmi zdařilý a lze jen litovat, že pro malý zájem našich členů musel
být potřebný počet doplněn nevčelaři.
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Ladislav Havrda -výběr linie a kmene včelstva

ČLENSKÁ SCHŮZE 19. května 1988: Přítel Vojtěch zhodnotil
zájezd do Výzkumného ústavu včelařského. Za členy byli přijati Radomír
Cipra, státní zaměstnanec z Bohdanče a Jiří Vaserbauer, technik, rovněž z
Bohdanče. Med se bude vykupovat v JEDNOTĚ v ul. Drozdické a tam
bude také k disposici hrubý krystal pro krmení. Přítel Hrůša nabízí
přítomným semeno svazenky.
Potom se ujímá slova přítel Ladislav Havrda ze Semil, který
přednáší na téma "Výběr linie a kmene včelstva". Z jeho přednášky jen
heslovitě o tom, co by měla splňovat včelstva vybraná k chovu: pravidelně
vysoké výnosy-dobrý jarní rozvoj-malá rojivost-bezztrátové a dobré
vyzimování-otužilost-včely mající tmavší a jednotnou barvu-mírnost při
práci v úlu-klidné sezení na plástech-uložení části zásob a to i pylových v
plodišti (u míry 39x24)-pracovitost. Dodal, že výhodnější je křížení linií v
rámci rasy, kde je vyšší pravděpodobnost zachování převládajících
dědičných vloh. Nakonec doporučil postup při zjištění zvápenatění včelího
plodu: izolovat matku, pak po vyběhnutí všeho plodu ji vyměnit. Zasypat
plásty práškovým cukrem a tím docílit jejich vyčištění. Preventivně pak
mírně okyselit krmivo. Potom proběhla diskuse na téma chovu. Z ní jenom
zkušenost přítele Šrolla, který uvedl, že při chovu matek sledoval
především medný výnos a na doprovodné ukazatele mnoho nemyslel. Tím
se stalo, že má dnes včely, které dávají dobré výnosy, avšak jsou nadmíru
bodavé.
Výstava bude jen na členské schůzi, spor producentů mateří kašičky

Potom se schází výbor až 4. srpna 1988. Konstatuje, že se
nepodařilo zajistit prostory, nebo finančně přijatelné místnosti pro konání
výstavy pro veřejnost, schvaluje tedy návrh uskutečnit výstavku na
členské schůzi v neděli 16. října 1988. Dále řešil spor mezi producenty
mateří kašičky způsobený dodáním nadsmluvního množství mateří
kašičky přítelem Janem Lopatou. Je schválen návrh přítele Benad ika, aby
napříště byla mateří kašička soustřeďována a do Prahy odvezena členem
Základní organizace, který však sám mateří kašičku nevyrábí.
Mateří kašičku vyrábějí tito naši členové: Oldřich Vondrouš ze
Stéblové, Zdeněk Skalický rovněž ze Stéblové, Vlastimil Benadik
z Hrádku a Jan Lopata z Pardubic.
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Výplata státního příspěvku, stav včelstev, náhrada škody, výkup
mateří kašičky a medu

Na členské schůzi 18. srpna 1988 je vyplácen státní příspěvek na
zazimování a to 35,-Kčs/včelstvo. Celkem bylo vyplaceno 94.115 Kčs.
Stav včelstev v naší ZO k tomuto termínu je 2. 689.
Přítel jednatel Šroll informuje, že ze Svépomocného fondu ČSV
byla uhrazena škoda, kterou způsobil neznámý pachatel na včelstvech
přítele Petra Lopaty (neznámý zloděj mu odcizil 31 plástů s cukerným
roztokem). Výkup mateří kašičky jsme splnili a ze smlouvy na dodání
140 q medu jsme splnili do současné doby něco přes 80 q.
Namísto výstavy několikadenní pro veřejnost uspořádáme výstavu
na říjnové členské schůzi.
Členská schůze odsouhlasila odprodej šroubů s maticemi, které jsou
vhodné na zhotovení vařáků na vosk a to po 200, - |Kčs. Zájem o ně
projevili přátelé Ing., Jiří Vojtěch, Oldřich Vondrouš, Petr Šedivý a Jan
Lopata.
Hospodář prověří, zda promítací přístroj je majetek OV ČSV, jak to
prohlásil přítel Pius Ďurovec.
Nakonec přítel Vojtěch dal několik rad pro toto období včelařského
roku a to, že by nyní neměla včelstva strádat a že by měla mít dostatek
plodu. Chybou by také bylo po vytočení medu včelstva zužovat. Zásada
nezužovat platí do konce podletí.
Na členské schůzi v září je podána informace, že se bude ošetřovat
třikrát formou fumigace. První ošetření bude mít charakter diagnostický a
před druhým a třetím nesmí být ve včelstvech plod. Přednášel přítel Malíř
z Rychnovku.

Členská schůze s výstavou

ČLENSKÁ SCHŮZE S VÝSTAVOU dne 16. října 1988 v hotelu
GRAND měla slavnostní ráz. Pardubičtí včelaři totiž vzpomněli
osmdesátileté trvání spolkové činnosti. Souběžně s touto schůzí byla
uspořádána výstava v předsálí aranžovny. Zde mohli členové Základní
organizace i hosté shlédnout zakládající listinu a další dokumenty z
počátků "Včelařského spolku pro okres Pardubický" včetně první kroniky
sepsané řídícím učitelem Čeňkem Dvořákem při příležitosti výstavy a
Všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1927. Větší část výstavy však
tvořily exponáty ze současné včelařské praxe. Tyto budily značnou
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pozornost všech přítomných, stejně tak jako expozice zdobených
medových perníků, které vystavovala přítelkyně Zdenka Moravcová ze
Žižína. Na této schůzi byl přijat za člena Pavel Havlas z Pardubiček,
Únorová ulice.
Nebyla by to správná členská schůze, kdyby chyběla přednáška.
Tentokrát přednášel přítel Ing. Josef Mandík, ředitel Včelařské školy v
Nasavrkách na téma "Rojení, tiché výměny a chov matek". Po přednášce
se rozvinula živá diskuse. V ní přednášející přítel Mandík doporučil,
abychom namísto vyřezávání plodu před druhým ošetřováním raději na 14
dnů matku zaklíckovali. K tomuto zaklíckování by mělo dojít tři týdny
před druhou fumigací. Diskuse posunula celý dopolední program daleko
za 12. hodinu, rozcházeli jsme se však všichni v dobré náladě k nedělnímu
obědu.
Varoáza a co proti ní dělat

Stěžejním bodem programu listopadové členské schůze, která se
konala opět v aranžovně hotelu GRAND dne 20. 11. 1988 bylo ošetřování
včel proti roztoči Varroa Jacobsoni. To nám komplikuje velice chladné
počasí, kdy se včely stahují do zimního chomáče a tím se velice omezuje
působení účinné látky na zmíněného parazita. Přítel František Jiroutek
roztahuje zimní chomáč tím, že do úlů vkládá plechy, které před tím
nahřál benzinovou lampou. Tímto způsobem se mu podařilo připravit za 1,
5 hodiny 30 včelstev pro fumigaci. Přítel Oldřich Vondrouš namísto
plechů vkládá do úlů lahve s teplou vodou a tím též docílí roztažení
zimního chomáče. Přítel Jiří Vojtěch vyzkoušel namísto klíckování
odvíčkování plodu před fumigací. Hovořil také o tom, že je připraveno
několik přípravků na bázi brompropylátu a to pro nasazení v případě
zjištění rezistence roztoče VJ na amitráz (účinnou látku TAKTIKU).
Přítel Stanislav Poskočil na závěr připomíná nezapomenout na
Silvestra kromě přípitků vyčistit podložky v úlech, aby nedošlo ke
zkreslení výsledků při vyšetřování zimní měli.
Protože se blíží konání 81. Výroční členské schůze schází se výbor
ZO. Konstatuje, že se nám vrátila potvrzená objednávka na 600 lahví
medoviny z VÚ včelařského v Dole - přivezou ji přátelé Lopata a Klejch.
Tombola na VČS bude ve výši 500, - Kčs. Dále že členský příspěvek bude
opět 2, - Kčs. Výkup medu doposud provádí Spotřební družstvo
JEDNOTA. Bylo zjištěno, že naše organizace z toho nebude mít žádný
finanční přínos. Bylo by nejlepší, kdybychom výkup prováděli sami.
Pokud však nenajdeme dobrovolníky, místnost a dopravu, tak zůstane jen
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u tohoto přání. Má také dojít k organizační změně v ČSV. Mají být
zrušeny Krajské výbory ČSV. Pokud k tomuto dojde, tak se bude muset
zlepšit práce našeho Okresního výboru ČSV, který nyní téměř nepracuje.
81. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Hlavně hodnocením se zabývala 81. Výroční členská schůze
konaná dne 11. prosince 1988 v aranžovně hotelu GRAND.
Hlavní referát přednesl předseda ZO přítel Ing. Jiří Vojtěch. V
něm zdůraznil příznivě se vyvíjející mezinárodní situaci i neštěstí
způsobené zemětřesením v Arménii (oběti se počítají na desetitisíce). Z
naší činnosti připomenul, že se podařilo založit při Základní škole ve
Studánce zájmový včelařský kroužek. Ten vede přítel Václav Bureš ze
Studánky. Přednesl také plán činnosti a poděkoval všem, kteří v
organizaci přiložili ruku k dílu.
Podrobnější zprávu o uplynulém roce podal jednatel přítel
Ing. Josef Šroll. Uvedu doslovně celý jeho projev:
„Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, vážení hosté!
Uplynul kalendářní rok a my jsme se sešli, abychom bilancovali,
probrali nově nabyté zkušenosti a naplánovali činnost naší organizace na
příští rok, který bude 2. rokem tohoto volebního období.
A jako v předchozích letech i letos začneme výroční zprávu situací
v tlumením nákazy Varroa Jacobsoni. Je již zaběhnutou praxí každoroční
jarní odběr měli pro vyšetření na zamoření včelstev tímto parazitem.
Nákazu se nedaří zlikvidovat, ale boj proti ní je možno považovat za
úspěšný. Je to již více než 7 let, co nákaza pronikla do naší organizace a
tak jsme poznali všemožné způsoby boje proti ní: plošné likvidace,
postřiky, vyřezávání plodu, fumigace, aerosol, potírání plodu. Po novém
zavčelení se léčí a tím bylo dosaženo poměrně nízkého stupně promoření.
Dosud jsme nepoznali úhyny včelstev ani znetvořené včely, ke kterým
dochází v 3. roce po nakažení včelstva.
Pro letošní podzimní ošetření vznikl přechodný nedostatek materiálu
pro toto ošetření. Toto se podařilo napravit v krátké době, chybějící Taktik
a pásky zaslal naší organizaci přímo ředitel VÚ včelařského Ing. Vladimír
Veselý.
Přesto, že se vcelku daří bránit šíření varoázy v naší ZO, doposud
pociťujeme následky plošných likvidací. Řada členů již chov neobnovila, i
když zůstali členy ZO. Postupně ztráceli kontakt se včelařskou činností i
s organizací a postupně odcházeli. Tím naše organizace v průběhu boje
s varoázou ztratila přibližně 1/3 členů z původního přibližného počtu 300
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členů koncem let sedmdesátých na dnešních 213.
Vážení přátelé,
Dne 13. prosince 1987 se konala naše předchozí výroční členská
schůze, na které byl zvolen nový výbor a jehož první rok dnes hodnotíme.
Dne 13. února 1988 se konal náš 11 včelařský ples. Konal se
v Kulturním domě ROH TESLA, Hronovická ulice, byly připraveny různé
atrakce jako tombola, volenky atd. Termín plesu nebyl šťastně volený, ne
snad pro tu nešťastnou třináctku, ale protože byl současně začátkem
jarních prázdnin, kdy právě dospívající vrstva obyvatel Pardubic, která
tvoří potenciální účastníky plesů, odjíždí na prázdniny na hory a jinam.
Bilance plesu byla ztrátová, schodek činil cca 500, - Kčs; podrobnosti
budou ve zprávě pokladníka. Nejen termín byl příčinou ztrát, ale i zvýšené
náklady na pronájem sálu a služeb s tím spojených. Proto bylo rozhodnuto
pro příští rok ples nekonat.
V uplynulém roce se konalo 10 členských schůzí, z toho 1 výroční, 7
schůzí výborových, 6 přednášek na členských schůzích, zájezd a výstava.
Účast na členských schůzích byla 52, 8 což je 26, 1 %.
Zájezd do Prahy byl vydařenou akcí. Podařilo se obstarat vstupenky
do Národního divadla, takže po delší době se bez nesnází podařilo obsadit
celý autobus.
V březnu se konal krajský racionalizační aktiv v Hradci Králové.
Naše organizace se zúčastnila několika posluchači.
Další vzdělávací akci, na které se zúčastnili také členové naší ZO,
byl krajský aktiv učitelů včelařství. Protože se na listopadovou schůzi
nedostavil přednášející, byl tento výpadek kompenzován besedou
s účastníky tohoto aktivu. Pro příští rok jsou požadovány přednášky
včelařů zvučných jmen, z nichž mnozí budou v Pardubicích poprvé.
A nyní co jsme vyprodukovali. S Jednotou byla uzavřena smlouva
na dodávku 140q medu. Vykoupeno bylo 140q, což je velmi vzácná
shoda. Bohužel je tato smlouva pouze cárem papíru, neboť Jednota a OV
ČSV neuzavřely smlouvu a tudíž ZO nedostane žádnou bonifikaci. Otázka
organizace výkupu medu zůstává otevřená.
Dalším produktem je mateří kašička. Byla uzavřena smlouva na
1220 gramů a dodávka byla splněna. . Nabídka stále převyšuje poptávku.
Předpokládá se změna této situace po snížení výkupní ceny MK. Výkup
propolisu je prozatím zastaven, neboť propolis vykoupený v předchozím
období nebyl dosud z velké části zpracován. Výkup vosku probíhá
neorganizovaně, pro vyspělé včelaře není problém dosáhnout 0, 25 kg
vosku ročně na jedno včelstvo.
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Pro organizované včelaře jsou vystavovány různé objednávky na
materiál potřebný ke včelařské činnosti, k přestavbě kočovných vozů atd.
Stanovený manipulační poplatek 1% z fakturované ceny, nejméně však
20, - Kčs je navrhován i do dalšího období. Objem takto
zprostředkovaných objednávek není velký, a proto příjem organizace
z těchto poplatků netvoří významnou položku.
Výplata státního příspěvku proběhla ve zkráceném termínu. Je
škoda, že ústřední orgány dopustí pro tak důležité záležitosti tak krátké
termíny. Bez velkého množství plných mocí zaslaných poštou by mnoho
členů zůstalo bez příspěvku. Příspěvek byl vyplacen na 2. 689 včelstva.
Dále se podařilo uspořádat včelařskou výstavu. Původní záměr byl
sice větší, ovšem v současné době se ukázal jako neuskutečnitelný. Byl to
jednak nezájem členů o přípravné práce a zejména vysoké finanční
požadavky za pronájem výstavních prostor. Přesto výstavu považujeme za
vydařenou. Otázkou do budoucna je, zda takovéto činnosti nezaniknou
úplně v souvislosti s přechodem všech možných organizací na
samofinancování, kterého je dnes dosahováno tím nejjednodušším
způsobem – zvyšováním cen.
Letos byla likvidována jedna pojistná událost – vandalství na úlech
přítele Petra Lopaty. Nahlášená škoda byla uhrazena v plné výši.
Věkové složení našich členů

A nyní několik čísel o věkové struktuře našich členů:
nikdo

60 až 69

56

20 až 29

5

70 až 79

62

30 až 39

9

80 až 89

25

40 až 49

40

90 a výše

8

50 až 59

39

Do 20 let
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Rozložení podle počtu chovaných včelstev:
Počet včelstev
Bez včelstev

Počet členů

Včelstev celkem
2

---

1 až 15

172

1. 189

16 až 30

25

579

31 a více

14

921

Na celkovém úbytku našich členů se podílí nejvíce kategorie včelařů
bez včelstev. Protože však již tato kategorie je prakticky vyčerpána, lze se
domnívat, že by mohlo dojít ke stabilizaci početního stavu naší členské
základny.
Pro naše členy je objednáno 600 lahví dolské medoviny. Bohužel –
podle posledních informací bude však distribuována až po Novém roce a
to ještě po částech. Přestože se ples nebude konat, nepředpokládáme, že
by byl problém s odbytem tohoto moku v naší organizaci.
Každý člen svazu včelařů má svou členskou legitimaci, do které lze
nalepit až 20 známek. Potom má člen nárok na vydání nové členské
legitimace. V letošním roce se však nikdo o novou legitimaci nepřihlásil.
Kam asi tito členové lepí své členské známky?
Máme však i členy, kteří přeruší členství tím, že nezaplatí členský
příspěvek, později získají včely a znovu se hlásí do naší organizace. Jejich
osobní údaje jsou potom neúplné. Velkou pomocí jsou dotazníky, které
vždy po několika letech obnovujeme.
V letošním roce začal fungovat včelařský kroužek při Základní škole
Studánka pod vedením přítele Václava Bureše. Kroužek má t. č. 6 členů.
ZO bude nadále sledovat jak činnost kroužku, tak i jeho materiální
zabezpečení.
Závěrem děkuji členům výboru za jejich aktivní práci a důvěrníkům
za překonávání všech potíží s ošetřováním včelstev.
Děkuji za pozornost“
Tolik ohlédnutí za minulostí jinýma očima. .
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Hospodaření s financemi

Pokladník přítel Oldřich Vondrouš přednesl:
„Bilanci hospodaření ZO ČSV Pardubice k 30. listopadu 1988:
AKTIVA: Vklad na běžném účtu
60. 327, 14
Základní prostředky DKP
1. 820, 00
Pohledávky u našich členů
2. 088, 00
Záloha na tombolu
500, 00
Aktiva
64. 736, 14
PASIVA: Hotovost v pokladně
Neodvedené členské příspěvky
Nezaplacená daň ze mzdy
Nezaplacený nájem za listopad
Nezaplacené funkční odměny

130, 50
20. 342, 00
366, 00
171, 00
3. 400, 00

Pasiva

24. 409, 50

Čisté jmění k 30. 11. 1988

40. 326, 64

-„-

30. 11. 1987

Úbytek jmění za rok 1988

47. 389, 49
7. 062, 85 Kčs

Podepsáni: Vondrouš-pokladník, Vojtěch-předseda, Šroll-jednatel,
Kejnovský a Brzek-revizní komise

vydání.

Finanční plán na rok 1989 je vyrovnaný a to 9. 000, -Kčs příjmy i

VČS schválila uvolnit 1. 000, Kčs na pomoc postiženým v
Arménii, kde přišly o život při zemětřesení desetitisíce lidí a 1, 000, -Kčs
pro včelařský kroužek.
Hospodář přítel Josef Moravec ve své zprávě oznámil, že v
seznamu věcí držených naší ZO je promítací přístroj, ten je však majetkem
SVAZARMU a tak jej vrátíme.
Knihovník přítel Václav Bureš sdělil, že v naší knihovně máme
391 titulů. Podle něj je knihovna málo využívaná.
Pastevní referent přítel Jaroslav Šípek pak oznámil, že se
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pardubický okres umístil v rámci Východočeského kraje na prvním místě
v počtu přisunutých včelstev ke kulturám.
Revizní komise nezjistila žádné závady ve vedení pokladní
evidence. Naopak za vzorné vedení této agendy navrhla udělit
pokladníkovi příteli Oldřichu Vondroušovi absolutorium. Přesto, že byl
finanční plán sestaven rovnovážně, z plánovaných příjmů vypadly tři
položky:
1. Od JEDNOTY 2. 000, - Kčs (odměna za vykoupený med).
2. Od JEDNOTY 1. 000, - Kčs ( za cukr odebraný našimi členy).
3. Nebyl docílen zisk z našeho plesu 1. 000, -Kčs, naopak prodělali
jsme 843, 70 Kčs (vyšší nájem za sál a jarní prázdniny v pardubických
školách, všechno bylo asi na horách).
Na úbytku se podílely i jiné akce:
1. Výstava na říjnové členské schůzi 600, - Kčs.
2. Jízdné osmi našim členům do Bratislavy.
3. Zájezd do VÚ a do Národního divadla 200, - Kčs.
4. - Perníková srdíčka na loňské výroční členské schůzi - 1. 174, Kčs.
Revizní komise doporučila hledat další zdroje příjmu a výboru pak
přizpůsobit naše vydání příjmovým možnostem.
Přítel Ing. Vojtěch k našim financím dodal, že určitá finanční ztráta
v souvislosti s akcemi 80. výročí trvání organizace nebude mít v žádném
případě trvalý charakter.
V diskusi se hovořilo o nově založeném včelařském kroužku, o tom,
že by bylo vhodné využít k osvětě i filmy s včelařskou tematikou, o
nedostatku konví v Jednotě s tím, že jsme nuceni dodávat med do jiných
okresů, o problémech s cukrem, který byl vyexpedován do prodejen již
v únoru a když ho včelaři potřebovali, tak nebyl. Zástupce včelařů z Lánů
na Důlku poděkoval příteli Oldřichu Vondroušovi za to, že přijel
traktorem a pomohl jim ošetřit včely aerosolem. Použil kompresor
traktoru jako zdroje pro aerosolovací vyvíječ.
Závazek na počest 40. výročí SNP

Závazek Základní organizace ČSV Pardubice uzavřený na počest 45.
výročí Slovenského národního povstání. V něm se zavazujeme že:
1. K zemědělským hmyzomilným kulturám za účelem zvýšení
hektarových výnosů a opylení přisuneme včelstev – 1000
2. K aktivní činnosti povedeme včelařské zájmové kroužky
(počet) - 1
3. Na státní nákup dodáme kg medu – 14 000
4. Vysázíme stromů – keřů -- 500
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5. Při pracech v zemědělství a lesnictví odpracujeme hodin – 26.
000
6. V akci „zvelebení měst a obcí“, ochrany a tvorby životního
prostředí odpracujeme hodin - 300
7. Sklizeň sena z nepřístupných míst v kg - 4. 000
8. Získáme nových členů -- 10
Poslední dvě rubriky předtištěného formuláře jsou nadepsány:
Počet ZO, které “Závazkový list“ neodevzdaly a jejich jmenný
seznam.

Po přečtení závazku na počest 45. výročí Slovenského národního
povstání přítelem Ing. Šrollem přednesl přítel Zdeněk Skalický návrh
usnesení, které bylo po menších úpravách přijato v tomto znění:
Usnesení 81. VČS

Český svaz včelařů, základní organizace Pardubice
USNESENÍ
81. Výroční členské schůze 11. prosince 1988
Výroční členská schůze schvaluje:
a) Přednesené zprávy o činnosti výboru ZO a celé organizace za rok
1988
b) Zprávu pokladníka
c) Zprávu hospodáře a knihovníka
d) Zprávu revizní komise
e) Zprávu nákazové komise
f) Z každého jednotlivého včelstva zaplatit ve prospěch ZO částku 2,
- Kčs jako účelový příspěvek
g) Při nákupech různých zařízení a materiálů pro včelařskou činnost
členů ZO v roce 1989 vyinkasovat 1% z ceny fakturované
organizací, nejméně však 20, -Kčs
h) Vyjmenovaným funkcionářům za jejich mimořádné úsilí vyplatit
odměny ve výši jak uvádí ve zprávě pokladník
i) Plán činnosti ZO na rok 1989 tak, jak byl přednesen
j) Na fond postiženým v Arménii poslat 1. 000, - Kčs
Výroční členská schůze ukládá:
a) Pokračovat v realizaci rozpracovaných závěrů XVII. sjezdu
KSČ na podmínky ZO Pardubice
b) V souvislosti s bojem za zdravotní stavy včelstev vyhledávat a
likvidovat divoce žijící včelstva, zalétlé roje, staré nepoužívané
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úly a pomůcky jako možné zdroje nákaz
c) Úzce spolupracovat s veterinární službou při prevenci a tlumení
chorob včel
d) Zvyšovat kázeň při čerpání finančních prostředků a dbát
vysoké efektivnosti při jejich vynakládání
e) Přihlásit ZO k výrobě mateří kašičky
Podepsáni: Vojtěch–předseda, J. Šroll-jednatel, Vondrouš-pokladník,
za revizní komisi podpis nečitelný
Závěr roku 1988

Co říci na závěr roku 1988? Skončil třetí rok, kdy je v Sovětském
svazu v nejvyšší funkci Michail Gorbačov, který se snaží o reformu
sovětského systému. Zda se mu to podaří, je ve hvězdách. Mně se zdá, že
se snaží o nemožné a to o opravu neopravitelného. U nás se strana a vláda
zatím nijak nevzrušuje, vše běží ve starých kolejích. Mezi lidmi však
určitá naděje je.
Po včelařské stránce to byl rok vydařený. Málokdo si stěžoval na
výtěžek. Povinnosti, k nimž jsme se zavázali, jsme splnili a tak můžeme
do dalšího roku vykročit s čistým štítem.
ROK 1988 .....................................................................................................1
Příprava na výstavu ................................................................................1
Rozdělení funkcí v novém výboru ...........................................................1
Zánik obou včelařských kroužků .............................................................1
Objednáváme cukr na krmení..................................................................2
Poprvé odběr zimní měli .........................................................................2
Podmínky soutěže o nejvyšší dodávku medu, podmínky pro produkci
mateří kašičky ........................................................................................2
Poděkování příteli Matouškovi

za besedy ve škole ...............................3

Příprava XI. Včelařského plesu ...............................................................3
Hodnocení XI. včelařského plesu ............................................................3
Výsledky vyšetření zimní měli ................................................................4
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