ROK 1994
Začínáme 16. ledna

Salonek v hotelu SYNTHESIA v Polabinách je místem naší první
letošní členské schůze a to 16. ledna 1994. Po schválení zápisu z
86. Výroční členské schůze bylo podáno několik informací. Pokladník
přítel Ing. Matěj sdělil, že si několik našich členů nevyzvedlo loňského
roku státní příspěvek na zazimování včelstev a že proto vracel přes 2.000,Kč na Ústředí. Přítel Jiří Hruša ze Starých Čívic nabídl možnost objednání
a dovozu cukru z cukrovaru Vrdy a to po 12,50Kč/1 kg, muselo by se však
objednat nejméně 32 q cukru. Cukr by do Pardubic přivezlo vozidlo
Zemědělského družstva, jehož je přítel Hruša členem.
Přítel Bureš připomněl, že už dříve navrhoval dát za Základní
organizaci do cukrovaru seznam našich členů, kteří by měli zájem o cukr a
ti by si tam pro něj mohli zajet kdykoliv.
Přítel jednatel Šroll sděluje, že dne 4.1.1994 odeslal na adresu
Domu kultury Paramo s.r.o., Pardubice Gorkého 2573 dopis, v němž zrušil
naši objednávku na schůzovní místnost pro celý rok 1994. Uvedl důvod:
„Finanční situace naší organizace již neumožňuje zvýšené úhrady za
schůzovou místnost“.
MVDr. Mikuláš – mor včelího plodu

Potom se ujal slova přednášející přítel MVDr. František Mikuláš
z Dolní Rovně 231. Ten se ve své přednášce zaměřil na téma, které je dnes
pro nás stále velmi aktuální a tím jsou nemoci včel, zaměřil se však
ponejvíce na mor včelího plodu. Jako veterinář a včelař současně se o
nemoci včel sám zajímal a většinu věcí si ověřil v praxi. V žádném
případě nedoporučuje mor včelího plodu léčit. Antibiotika léčí jen živou
formu moru, neničí však jeho spory. V domnění, že bychom mor léčili,
bychom si ho ve skutečnosti sami pěstovali. S rozšiřováním varoázy se
také současně zvyšuje počet ohnisek moru včelího plodu. V tomto případě
se potvrzuje stále více domněnka, že roztoč Varroa Jacobsoni zřejmě mor
včelího plodu roznáší. Podtrhl zásady: likvidovat v ohnisku vše, na čem by
mohla nákaza přežívat, dodržovat striktní zákaz opouštění ochranného
pásma kolem ohniska, v žádném případě nedodávat vosk z ohniska do
výrobny mezistěn. Že se nákaza přenáší i voskem, ví nejen z vlastní
zkušenosti, potvrdil mu to i Dr. Svoboda z VÚ včelařského. V závěru
uvedl, že díky mírnému postoji k těmto nebezpečným nákazám na
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Slovensku, tam včelaři dopadli špatně a naopak podle VÚ včelařského je
Česká republika nejméně zamořená a to z celosvětového hlediska.
V diskusi, která se rozvinula po přednášce, se př. Vondrouš zmínil o
tom, že někde četl, že na roztoče Varroa působí silné světlo tak, že ze
včely vyletivší z úlu odpadne. Z toho usuzuje, že orientace úlů na jih by
měla přispívat k snižování počtu roztočů ve včelstvu. Protože si vede
evidenci i o varoáze, zjišťuje, že skutečně úly na jih česnem orientované
vykazují menší napadení. Ne však úplně všechny.
I ochrana plástů před zavíječem voskovým byla jedním z témat této
diskuse. Někdo po vytočení medu ty souše, které ponechává na příští
sezónu, za týden vysíří a pak za 14 dnů ještě jednou. Na to souše uloží do
skříně, kam se zavíječ nedostane. Jiný zase plásty prokládá ořechovým
listím. Další používá listy máty peprné.
Dne 16. února 1994 se schází výbor ZO v restauraci Galanta, aby
připravil program na nastávající členskou schůzi.
Výsledky vyšetření měli, Svépomocný fond

Další naše setkání se uskutečňuje opět v salonku hotelu
Synthesia a to 20. února 1994. K tomuto datu jsou známy výsledky
vyšetření zimní měli na varoázu. Od 1.800 včelstev byla vyšetřena měl.
Jednalo se o 180 směsných vzorků. Z nich bylo 104 pozitivních. Na území
naší ZO je však cca 2.200 včelstev. Znamená to tedy, že asi od 400
včelstev nebyla měl vyšetřována?
Přátel Matoušek nás seznámil se "Statutem svépomocného fondu
ČSV". Podle tohoto statutu je nutno žádosti o náhrady škod uplatnit do 3
měsíců od jejich vzniku. Výjimku však tvoří škody nad 10.000,-Kč nebo
úmrtí. V těchto případech je potřeba oznámit událost ihned. V případě, že
předpokládaná škoda bude vyšší než 500,-Kč, se musí událost hlásit
Policii ČR.
Zajímavost o medu

V minulých dnech se v Nasavrkách konalo setkání komerčních
včelařů. Na něm Ing. Vladimír Veselý z VÚ řekl, že o naši metodiku
tlumení varoázy je ve světě značný zájem, neboť tato vykazuje nejlepší
výsledky při minimálním množství chemických látek a tudíž i minimální
kontaminaci včelích produktů.
Zajímavá a doposud nevysvětlená je skutečnost, že i v oblastech
silně znečistěných průmyslovými exhalacemi zůstává med oproti jiným
poživatinám z těchto oblastí, bez škodlivých látek. Horší je však situace u
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pylu, tam se už znečistěné prostředí projevuje.
Nakonec ještě dvě jeho doporučení: v prosinci jako třetí ošetření
proti varoáze použít aerosol, tím se varoáza stlačí k nule. Ke ztíženému
odbytu vosku doporučuje vosk třídit, oddělit vosk z plástů od vosku z
panenského voští a z víček.
MEDOKOMERC Špaček zachraňuje výkupce medu

17. března 1994 se projednává opět způsob provádění prohlídek v
ochranných pásmech kolem ohnisek moru včelího plodu a to na členské
schůzi v hotelu Synthesia. K dnešnímu dni máme přihlášeno do kurzu
prohlížitelů pouze pět členů. Dohodnuto je, že prohlídky budou provedeny
komisionálně a budou o nich vypracovány protokoly. Dalším tématem je
odbyt medu, s nímž mají někteří potíže. Je konstatováno, že Špačkova
firma MEDOKOMERC v Jaroměři zachraňuje výkupce medu. Bez této
firmy by podle Václava Bureše tito vykoupený med neodbyli. Poprvé
slyšíme informaci, že se jedná o dotacích pro včelaře na medy, které jsou
vykupovány za nízké ceny (světlé medy). Co se týká odbytu medu, měl by
si každý včelař co nejvíce medu prodat v drobném tak zvaně „ze dvora“.
21.března 1994 vydává jednatel potvrzení příteli Dvořáčkovi, aby
si tento mohl nakoupit cukr přímo v cukrovaru. V potvrzení stojí: „ZO
ČSV Pardubice potvrzuje, že p. Josef Dvořáček, bytem Nádražní 210, 533
51 Rosice n/Labem jen jejím řádným členem, plní povinnosti vyplývající
ze členství v uvedené organizaci a má zaplacené příspěvky. Potvrzení se
vydává jmenovanému na vlastní žádost, za účelem přímého nákupu cukru
pro krmení včelstev“.
Podepsáni: Zdeněk Matoušek v.r.
Předseda ZO ČSV

Ing. Josef Šroll
jednatel ZO ČSV
Na drážce 1563
530 03 Pardubice

Metodika léčení včelstev v období 1994-1995

Dnem 5. dubna 1994 je označen dokument s názvem „Příloha
k metodickému pokynu k prevenci a tlumení varroázy včel“, který vydal
náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR. V tomto
dokumentu je doporučení způsobů léčby, druhy léčebných přípravků a
počty ošetření včelstev proti varroáze v období 1994-1995:
I. LETNÍ OBDOBÍ
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Tam, kde byla zaznamenána vyšší intenzita napadení varroázou
doporučí OVS (Okresní veterinární správa) OÚ (Okresním úřadům)
nařídit chovatelům včel plošně (nejméně celý katastr) ošetřit včelstva
použitím GABONU PF 90 v takových případech, které vyhodnotí OVS
jako ohrožující zdravý vývoj zimní generace včel (např. tam, kde došlo
k úhynům včelstev na varroázu v předcházejícím roce, v místě dotyku
s masivní nákazou ze zahraničí, kde byly zjištěny vysoké intenzity
varroázy ze zimní měli a přesto nebylo provedeno jarní ošetření včelstev
nátěrem plodu, kde se prokázala účelnost plošné aplikace GABONU PF
90 nebo PA 92 na území základních organizací nebo okresů, kde v zimní
měli bylo více než 30% stanovišť s nálezem nad 3 roztoče /včelstvo, kde
bude diagnostikována vysoká invadovanost trubčího plodu, případně bude
signalizována vysoká intenzita varroázy prohlídkou včelstev). GABON PF
90 se nepoužije tam, kde byl již dříve aplikován ve dvou letech po sobě a
nevznikla by tak alespoň jednoletá přestávka v jeho aplikaci.
V místech, kde byl GABON PF 90 použit ve dvou letech za sebou,
je možné nahradit tento přípravek novým přípravkem GABON PA 92,
který je Státní veterinární správou povolen v rámci klinických pokusů
schvalovacího řízení. Tento přípravek se aplikuje podle stejné metodiky
jako GABON PF 90 a má i stejnou účinnost (95-98%). Obsahuje však
jinou účinnou Acrinatrin, která je hygienicky výhodnější než fluvalinate.
Místo GABONU PF 90 a GABONU PA 92 je možné pro nižší
intenzity varroázy doporučit včelařům použití odparných desek
s kyselinou mravenčí (FORMIDOL). Účinnost dávky dosahuje asi 50%.
Nasazení odparných desek s kyselinou mravenčí je zvláště vhodné
v oblastech s výskytem zvápenatění plodu, protože páry kyseliny
mravenčí usmrcují houbou napadený plod a nutí včelstva k odvíčkování
buněk a odstranění nemocných larev ještě dříve, než se stanou infekčními.
Tím je zvápenatění plodu účinně omezováno. Nutné je však nemocné
larvy a mumie pravidelně odstraňovat z podmetu úlu (dříve než prorostou
hyfy houby a dojde k rozšiřování nákazy). Páry kyseliny mravenčí
současně ničí spory Nosema apis.
Při správné aplikaci kyseliny mravenčí se mohou uplatnit i
negativní vedlejší účinky na včelstva, proto je nutné, aby včelaři před
hromadným nasazením zvládli náročnější techniku aplikace použitím
nejprve na menším počtu včelstev.
II. PODZIM A ZIMA
V okresech, kde se nevyšetřuje spad po diagnostické fumigaci,
doporučí OVS nařídit vyhláškou OÚ tři ošetření přípravkem
TASKTIVAR (dříve TAKTIC) všech včelstev a to v období od 10. října
do 31. prosince 1994. Ošetření se provede fumigací, postřikem nebo
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aerosolem. Ve včelstvech nesmí být při druhém a třetím ošetření
zavíčkovaný plod. OVS určí podle místních podmínek konkrétní termíny
druhého a třetího ošetření. V území, kde byl použit GABON PF 90 nebo
PA 92 je nutné na podzim provést jen 2 ošetření včelstev TAKTIVAREM.
V okresech, kde bude zajištěno vyšetření spadu po diagnostické
fumigaci, doporučí OVS nařídit vyhláškou OÚ diagnostické ošetření
všech včelstev přípravkem TAKTIVAR v období od 10. do 31. října
(první ošetření) a odeslání směsných vzorků stanovišť na určené místo
nejpozději do 5. listopadu. V ohniscích a ochranných pásmech se nařídí
další dvě ošetření za stejných podmínek jako v okresech bez vyšetření
spadu.
V odůvodněných případech může být TAKTIVAR pro fumigace
nahrazen přípravkem MP-10 a pro aerosol a postřik přípravkem M-1
(dříve MAVRIK).
Pro plošnou kontrolu možnosti resistence roztočů na TAKTIVAR
doporučujeme v místech určených VÚVč v Dole provést srovnání
účinnosti TAKTIVARU a MP-10. VÚVč zašle pro tento účel podrobnou
metodiku. Přípravek MP-10 pro tento účel bude zaslán zdarma.
Podmínkou je podání zpráva VÚVč Dol.
III. JARNÍ OBDOBÍ 1995
SVS doporučí OÚ nařídit vyhláškou jarní ošetření ohnisek nátěrem
plodu vodní emulzí přípravku M-1, spojenou s fumigací TAKTIVAREM
jen výjimečně a to:
a) pokud nebyl splněn rozsah nařízených opatření pro období
podzim-zima
b) pokud vyšetření zimní měli prokáže v ohnisku vysoké nálezy,
nejméně nad 3 roztoče v průměru na včelstvo.
Vš eob ec ně
Všechna léčiva dodává Výzkumný ústav včelařský Dol, 252 66
Libčice nad Vltavou, telefon a fax 02/6857586.
Odparné desky s kyselinou mravenčí (FORMIDOL) jsou dodávány
bez veterinárního předpisu. Objednávky na ostatní léky musí být
odsouhlaseny příslušnou OVS.
Léčiva objednávají v souladu s „Dohodou“, uzavřenou mezi SVS a
ČSV okresní výbory.
Podepsán:MVDr. Leoš Čeleda, CSc.
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Tento pokyn uvádím v plném znění, protože se téma léčení včelstev
na varoázu objevuje v našem konání nepřetržitě od roku 1982, kdy byla
varoáza na území naší základní organizace zjištěna a který dává ucelený
obrázek o tom, jak byla do dnešní doby metodika léčení propracována.

Ustavení dvoučlenných komisí

19. dubna 1994 se schází výbor v restauraci TENIS KLUB v
Labské ulici. Jedná o poskytnutí finanční pomoci včelařům v Bosně a
Hercegovině. Bude podán návrh na členské schůzi. V oběžníku z ÚV ČSV
je oznámení o školení jak správně ošetřovat včelstva. Měli by se ho
zúčastnit ti, kdož používají aerosolový vyvíječ - u nás jsou to přátelé
Oldřich Vondrouš a Jan Lopata. Lék Fumagilin (antibiotikum na léčení
nosemy) v lékárně nemají a objednají ho až po naší závazné objednávce.
Jedno balení stojí 160,-Kč.
Hlavní náplní této schůze je sestavit dvoučlenné komise, které
budou prohlížet včelstva v ochranném pásmu kolem ohniska moru včelího
plodu. Komise byly navrženy takto: úsek Pardubice město = Jan Lopata a
Ing. Josef Šroll - 36 včelstev, Studánka = Václav Bureš a Zdeněk
Matoušek - 26 včelstev,, Židov a Dubina = František Klejch a Čestmír
Brzek - 29, Pardubičky = Jiří Stejskal a Čestmír Záruba - 38, Jesničánky =
Jiří Gregor a Josef Havrda - 70, Cihelna = Čestmír Brzek a František
Klejch - 55, Černá za Bory = MVDr.Josef Michalec a Josef Moravec - ?,
Doubravice = Drahomír Hlaváček a Jaroslav Šípek ?, Dražkovice = Pius
Ďurovec a Václav Doucha - 22, Hostovice = Ing. Josef Křepela a Josef
Moravec - 37, Kladina =František Jiroutek a Oldřich Vondrouš - 90,
Ostřešany = Václav Doucha a Oldřich Vondrouš - 20, Sezemice =Bohumil
Kerzel a Václav Bureš - 71, Spojil = Jiří Šedivý a Oldřich Vondrouš - 53,
Staré Hradiště = Josef Forman a Zdeněk Skalický - 41, Zminný =
František Spálenský a Jan Lopata - 26, Žižín = Josef Moravec a Ing. Josef
Křepela - 20, Skřivánek = Viktor Ryšavý a další člen získaný na členské
schůzi - 3, Drozdice = Ing. Vladimír Michalec a další člen získaný na
členské schůzi. Prohlídky se musí provést do 10. května 1994 a celkem se
musí prohlédnout na 900 včelstev. O prohlídkách se musí vyhotovit
dvojmo protokoly. Členové komisí si mohou provést prohlídky vlastních
včelstev sami.
V závěru vyslovil přítel Václav Bureš žádost o poskytnutí
bezúročné půjčky na dobu určitou a v co nejvyšší částce.
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MEDOKOMERC Špaček informuje osobně

21. dubna 1994 se v Hotelu SYNTHESIA koná řádná členská
schůze. Účast na této schůzi přijel pan Špaček, majitel firmy
MEDOKOMERC v Jaroměři. Ten ve svém vystoupení vysvětlil řadu
otázek, které dnes hýbou včelařskou veřejností. Jedná se o odbyt a
výkupní ceny medu. Proto bude vhodné se o některých jeho názorech
zmínit podrobněji. Je možné, že příští generace včelařů již takovéto
problémy mít nebudou, ale pokud by měly, tak se i ony mohou z
následujících řádků poučit, nebo se nad nimi pousmát - kdož ví. Pan
Špaček řekl:
"Cenu medu dělá spotřebitel ne včelař. S výkupem medu je situace
taková, že já mám peníze a vy máte med. To jakou stanovím cenu medu
já, není žádná zlodějna, jak se to o mně říká. Zlodějna je to, když si někdo
něco bere bez vědomí druhého. Já vyhodím cenu a vy máte naprostou
svobodu v rozhodování, zda mně med prodat či nikoliv. Obchodníci
nehledí tolik na siemense (vodivost), jako na chuť medu. Ten, který od nás
nevykoupí, nám zbude. Je to tedy tak, že včelaře, kteří nám dávají kvalitní
medy trochu šidíme, a ty, kteří dávají medy podřadné zvýhodňujeme.
Drobným výkupcům medu, kterých je dvěstě říkáme: dávejte nám med
jaký chcete, když však seženete lepšího obchodníka, než jsem já, dávejte
med jemu. Kvalita medu bude vyžadována stále více. Dá se docílit jen
tříděním medů. Nevyplatí se tedy míchat medovicový med s květovými.
Lipový med je neprodejný a to pro jeho říznou chuť. Neříkám, že to je
med špatný, možná že je léčivý, ale je neprodejný. Jeden kilogram
lipového medu znehodnotí padesát kilogramů medovicového. Jeden
kilogram květového medu znehodnotí deset kilogramů medovicového a to
zhruba o 15,-Kč na kilogram. Jsou jen tři producenti, kteří produkují
kvalitní med. Ti producenti, kteří žijí na listnáčích, med znehodnocují.
Obchod chce kvalitní jednodruhové medy. Budete se muset naučit vytřídit
medy, abyste dostali maximální cenu. Když bych měl dát včelaři za 1 kg
tmavého medu, který je smíchán s květovým 30,-Kč, tak to by pro něho
byla škoda. Bylo by pro něho lepší prodat ho zde v Pardubicích za 50,- či
60,-Kč. Já sám mám radši med řepkový, má totiž neutrální chuť. Květové
medy se snažte prodat sami, a co nejste schopni prodat, nabídněte mně.
Odbyt medu si můžete zajistit sami. Je zde 6.000 včelstev. Když z
každého včelstva dáte 5,-Kč, tak máte 30.000,-Kč a to je slušný základ pro
toho, kdo by se věci ujal a na požadované úrovni med stáčel. Pak můžete
dávat med i do Prioru a jinam a to za levnější cenu, než se prodává med
například ze Slovenska. VČELA PŘEDBOJ nefunguje, dostala tak od vás
15 milionů bezúročné půjčky a měla by vaše akcie zhodnocovat. Tlačí se
sem zahraniční kapitál, a pokud se tomuto podaří nízkými cenami
zlikvidovat české obchodníky, pak bude diktovat cenu a bude med
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vykupovat třeba i za 12,-Kč“. V závěru pan Špaček řekl, že ze záliby se dá
včelařit s 50 včelstvy. 70 včelstev není na uživení, na to je potřeba alespoň
400 včelstev.
V diskusi, která po jeho projevu následovala, odpověděl příteli
Vondroušovi na otázku, jak oddělit medovicový med od medu z malin,
jejichž produkce probíhá současně, že mu v tom nepomůže, nejspíš že
bude třeba včely odstěhovat od malin.
Chybí iniciativa

Na členské schůzi 19. května 1994 se nekoná přednáška, musíme si
vystačit sami. Přítel jednatel oznamuje, že v Trutnově vyprodávají levně
včelařské potřeby. Zajet tam pro nějakou maličkost by se však nevyplatilo.
Přítel Matoušek zmínil problém s cukrem a řekl: „Včelaři s menším
počtem včelstev, cukr seženou, střední a větší mají své prameny. Firma
Novák v Čestíně nabízí levnější cukr (11,50Kč) avšak při minimálním
odběru 10 tun.“
Dále se pak nediskutuje o ničem jiném než o výkupních cenách
medu. Pan Špaček má monopol na výkup medu, trochu mu jen konkuruje
přítel Novák v Čestíně, VČELPO a VČELA PŘEDBOJ.
Přítel Václav Bureš nanesl, že by bylo možno v tomto směru něco
udělat. Byl by však nutný zájem členů. Řekl, že nesmíme hájit každý jen
své zájmy, musíme pracovat společně v organizaci. Tato slova bohužel
jsou zatím jen zbožným přáním, nenašel se nikdo další, kdo by potřebnou
iniciativu projevil.
Časopis Včelařství jen přes sekretariát ÚV ČSV

15. června 1995 jsme obdrželi oběžník z ústředního sekretariátu
ČSV, v němž mimo jiné tento sděluje, že počínaje lednem 1995 bude
časopis Včelařství podle rozhodnutí ÚV ČSV expedován předplatitelům
výhradně prostřednictvím ústředního sekretariátu ČSV. Pro předplatitele
bude jeho cena výhodnější, a to 96Kč na rok. Při hromadné objednávce si
ZO z částky 96,-Kč ponechá 4,-Kč. Podmínkou je vypracovat seznam
s přesnými adresami předplatitelů, kterým bude časopis zasílán do jejich
domovů.
Po prázdninách

Dne 11. srpna 1994 rozesílá jednatel přítel Ing. Josef Šroll všem
členům oběžník ZO. V něm oznamuje, že se dne 18. srpna 1994 nebude na
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členské schůzi vyplácet státní příspěvek na zazimování včelstev, neboť
ZO doposud tyto peníze neobdržela.
18. srpna 1994 členská schůze opět bez přednášky. Dostává se nám
informací, že předplatné časopisu včelařství musí být odesláno do 15. září
1994, takže se zájemci mohou ještě hlásit a skládat 96,-Kč u přítele
Ing. Matěje. Dále, že se státní příspěvek ve výši 40,-Kč/1 včelstvo bude
vyplácet na členské schůzi v září. Tento příspěvek se vyplácí členům
Základní organizace, a to i když mají včely na území jiné základní
organizace. V tom případě se musí u této jiné organizace registrovat, a ta
mu pak včelstva ošetřuje. O etikety na sklenice s medem ve trojím
provedení, které nabízí ÚV ČSV, nejeví nikdo zájem. Nákazový referent
přítel Poskočil znovu opakuje metodiku letošního léčení. Po gabonových
páscích budou následovat dvě ošetření na podzim přípravkem
TAKTIVAR, který nahrazuje TAKTIK. Včelstva při podzimním ošetření
nesmí mít plod.
Výplata státního příspěvku, celkem na 2.537 včelstev

V září je vyplácen státní příspěvek na zazimování včelstev a to ve
výši 40,-Kč na jedno včelstvo. Současně je vybírán členský příspěvek a
pojištění.
V přehledu o vyplacených příspěvcích na zazimování včelstev
v roce 1994 vypracovaném přítelem pokladníkem Ing. Matějem je
uvedeno, že naše organizace vyplatila státní příspěvek na 2.537 včelstev
soukromých včelařů 101.480,-Kč a 4 včelstva zájmového kroužku 160,Kč s tím, že poskytnutá záloha od ÚV ČSV byla 90.720,-Kč a že se tedy
nedostalo 3.920,-Kč. O tento rozdíl, který byl vyplacen z naší pokladny,
žádáme ústředí přípisem datovaným 16. října 1994.
Dotace s podmínku dodání květového medu

16. října 1994 nám na členské schůzi v hotelu SYNTHESIA
předseda přítel Matoušek, který se zúčastnil aktivu v Praze na ÚV ČSV
sděluje, že se od letošního roku budou vyplácet tzv. "Dotace na udržení
stavu včelstev a na zabezpečení opylování". O tyto se musí žádat písemně
a k žádosti přiložit fotokopie dokladů o dodání nektarového medu, mimo
akátového, a to po 7 kg /1 včelstvo. Dotace se budou vyplácet maximálně
do počtu včelstev, na něž byl vyplacen státní příspěvek. Druhým důvodem
vyplácení dotací je získat 2,5 tuny květového medu, o nějž je ve světě
zájem.
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Dále uvedl, že ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu
na podzim zaniklo. Území naší organizace je opět čisté. V minulých dnech
však na Pardubickém okrese byla zjištěna dvě nová ohniska a to v
Řečanech n.Labem a ve Svojšicích.
Přítel Frynta –chov zdravých včelstev, odbyt a rentabilita

Potom se ujal slova učitel včelařství přítel Frynta z Týniště n.Orlicí.
Členstvo se zájmem vyslechlo jeho přednášku. Hovořil poutavě o
předpokladech chovu zdravých včelstev i o odbytových záležitostech a tím
také i o rentabilitě včelaření. Silná včelstva lépe odolávají nákazám, které
rozšiřuje varoáza, regulovat chov trubců, ty ponechávat ve včelstvech s
dobrými vlastnostmi, včetně silně vyvinutého čistícího pudu. Čas od času
přilít novou krev nákupem od dobrého chovatele. U rentability jsou jiná
kritéria u včelaře ze záliby, jiná u středního včelaře a odlišná u
profesionálního včelaře. Poslední dvě skupiny už musí splňovat určité
podmínky, aby úsilí i finanční prostředky do včelaření vkládané, měly pro
ně požadovaný efekt. Zejména profesionální včelaři jsou na rentabilitě
životně závislí. Ti nevystačí jen s produkcí medu, musí se zaměřit i na
další produkty, musí mít program na zimu. Dále musí mít potřebné
vybavení k uložení i ošetřování a expedici medu.
Určitým stupněm vybavenosti, jako například refraktometrem,
měřičem vodivosti by měla být vybavena skupina včelařů nebo základní
organizace.
Přítel Frynta nám doporučil, abychom nemíchali vosk, nýbrž
abychom ho třídili. Pokud dáváme zvlášť vosk z plástů, vosk z víček a
vosk z panenského díla, tak jej lépe zhodnotíme.
V úplném závěru přednášky se vyslovil k dotacím těmito slovy:
„Včelař, který má do pěti včelstev nemusí litovat, že je asi nedostane, pro
komerčního včelaře je to jen slabá náplast. Komerční včelař nese rizika,
když se mu nezdaří podnikatelský záměr, tak zkrachuje a já vám přeji,
abyste nezkrachovali“.
Dotace, příprava VČS

Dotace, příprava Výroční členské schůze a knihovna, to jsou
hlavní body jednání výboru, který se koná 27. října 1994 v klubovně
JUNÁKA ve Smilově ulici. K prvnímu bodu výbor rozhodl vydat oběžník,
a to všem členům, aby se informace dostala i k těm, kteří nebyli na říjnové
členské schůzi. V oběžníku budou uvedeny podmínky nároku na státní
dotaci. Dotace bude činit 100,-Kč na včelstvo. K žádosti musí být
přiložena fotokopie dokladu o výkupu medu (7kg/1 včelstvo). Žádost
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zůstane uložena u Základní organizace. Výplata bude na prosincové
schůzi. Žádosti bude soustřeďovat pokladník přítel Ing. Matěj, který jejich
seznam odešle do 30. listopadu 1994 na ÚV ČSV do Prahy.
V témže oběžníku bude pozvánka na Výroční členskou schůzi.
V této věci výbor sestavil návrh komisí i návrh kandidátky členů výboru.
Přítel Zdeněk Matoušek a přítel Josef Moravec již kandidovat nebudou a
to ze zdravotních důvodů. Přítel Moravec při této příležitosti navrhl zbylý
materiál odprodat a funkci hospodáře zrušit.
Potom jsou probrána jména případných kandidátů do Okresního
výboru ČSV i delegátů na Okresní konferenci. Návrh bude předložen
členské schůzi ke schválení.
Řeší se spolková knihovna

Spolková knihovna je pak dalším úkolem k řešení. Knihovna je u
přítele Václava Bureše v rodinném domě V Zahrádkách 525, kde mu
zabírá značný prostor. Při tom knihy staršího vydání nejsou půjčovány
vůbec. Jsou tam knihy i z roku 1907. Příteli Burešovi je uložen úkol, aby
předložil konkrétní návrh s tím, že by se v této věci mělo postupovat
citlivě, neboť jde o zachování hodnot pro další generace. Bylo předběžně
dohodnuto, aby neaktuální knihy byly ponechány jen v jednom výtisku a
ostatní podle charakteru buď odprodat, nebo je dát i do tomboly a zbytek
archivovat u přítele Bureše.
Přítel Bureš k tomuto dodal, že jde o to, zda bude mít spolek
v budoucnu nějakou místnost. V tom případě by knihovna mohla být
skutečně jeho duchovním bohatstvím.
Vývěsní skříňka

Stále se nám nedaří nalézt místo pro vývěsní skříňku, která
sloužila nejen pro oznamování organizačních záležitostí, ale i k propagaci
včelích produktů i samotného včelaření. Skříňka, která byla na třídě Míru,
byla sejmuta řemeslníky při úpravách fasády a výloh železářství (ve
kterém donedávno prodávali i včelařské potřeby) a skončila neznámo kde.
Místo pro novou na budově už nezbylo. Musíme pořídit novou a nalézt
pro ni nové místo.
Oběžník ZO

9. listopadu 1994 rozesílá jednatel přítel Ing. Šroll všem členům
výše zmíněný oběžník. V něm jsou mimo pozvánky na členskou schůzi i
termíny členských schůzí v roce 1995. Ty se budou konat opět v hotelu
SYNTHESIA. Začátky schůzí jsou v neděli od 9.00 a ve čtvrtek od 16.30
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hodin. Mimo toho je na pozvánce předtisk žádosti o státní dotaci a
podmínky jejího vyplacení, o nichž byla zmínka 16. a 27. října 1994.
Přítel Jaroslav Hahn opět u nás a přednáší

20. listopadu 1994 vítáme na naší členské schůzi našeho bývalého
předsedu a učitele včelařství přítele Jaroslava Hahna ze Strakonic. Krátce
po vynuceném odchodu z funkce předsedy ZO, kdy mu bylo současně
zakázáno konat přednášky jako učiteli včelařství, se přítel Jaroslav Hahn
odstěhoval z Pardubic do Strakonic a celá léta jsme o něm neměli žádné
zprávy. Nyní přijal naše pozvání a v úvodu svého vystoupení se krátce
zmínil o podmínkách včelaření v Jižních Čechách, kde nyní žije. I tam je
dosti vysoký věkový průměr včelařů a s tím související nedostatek lidí
schopných a ochotných pro základní organizace něco dělat. Věří však, že i
přes všechny potíže, zejména ekonomické, nás naše záliba bude držet i
nadále.
V přednášce pak uvedl, že maximální výnosy by se mohly
pohybovat kolem 100 kg medu ze včelstva. Muselo by se však dosáhnout
stavu, že by včely opylily veškeré plochy hmyzomilných kultur. Další
podmínkou takového výkonu by byla jen silná a správně ošetřovaná
včelstva. Ve včelstvu i v době snůšky se dvě třetiny včel zabývají pracemi
v úlu. Zmínil se o několika způsobech, jak docílit většího počtu létavek a
tím ovlivnit výnos včelstva: Chovat dvou a vícematečná včelstva. V USA
praktikují tzv. "nucený způsob chovu dvoumatečných včelstev" a to tak,
že jedno plodiště je dole a jedno nahoře a mezi nimi je medník, nebo dvě
plodiště dole. V obou případech musí být od sebe i od medníku plodiště
odděleny mateří mřížkou. Je možno spojovat včelstva podle profesora
Budíka z Vysoké školy zemědělské z Brna tzv. "na břicho" a to počátkem
zimy, nejpozději do Tří králů. Podmínkou k uplatnění těchto metod je
chování včel v regulovatelných - nástavkových úlech. Posílení jednoho
včelstva o létavky je také možno na včelnici tak, že jeden ze dvou vedle
sebe stojících úlů otočíme o 180o, to je česnem dozadu. Létavky se
vžebrají k sousedům a tím je posílí. Otočenému včelstvu podat nejméně
1/2 l vody. Ve snůškové přestávce otočit pak úl do původní polohy.
Přednáška to byla podnětná, a proto byla vyslechnuta velmi
pozorně. Pak se ještě dlouho diskutovalo na téma tenkostěnné úly, folie na
strůpcích úlů, výkupní ceny medu a jeho odbyt. Přítel Hahn řekl, že již
několikrát navrhoval zrušení Okresních výborů ČSV a namísto nich zřídit
funkce placených důvěrníků, kteří by zajišťovali styk s institucemi. Když
jsme byli u různých návrhů, tak přítel Vecka připojil i svůj návrh a to, aby
se včelaři rozdělili do dvou skupin, na včelaře zájmové a komerční??
Na konec jedna zlá zpráva. Na území Základní organizace Přelouč bylo
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zjištěno další ohnisko moru včelího plodu a to v Labských Chrčicích u
přítele Jaroslava Zemana. Tato obec je však až na hranicích našeho okresu
a tak se nás opatření kolem ohniska nedotkne.
Dne 24.listopadu 1994 výbor v klubovně Junáků ve Smilově ulici
dokončuje přípravu na 87. Výroční členskou schůzi. Do jednotlivých
komisí navrhne tyto přátele:
Návrhová: Zdeněk Skalický, František Jiroutek
Volební: Oldřich Vondrouš, Josef Moravec, Miroslav Lopata
Mandátová: Petr Šedivý, Václav Bureš
Dne 5. prosince 1994 žádá faxem přítel jednatel Ing. Josef Šroll
ústřední sekretariát o doplatek dotace ve výši 22.125,-Kč. Zdůvodňuje ji
tím, že z naší ZO předložilo žádost o dotaci 25 členů na celkem 864
včelstev a že záloha na dotace činila pro naši ZO 74.275,-Kč.
Jan se dá něco málo ušetřit při nákupu cukru

Přítel Václav Koudelka z Pardubic, Jilemnického 2239 (rodné číslo
130824/122) dne 7. prosince 1994 požádal přítele jednatele o vystavení
písemné objednávky na 200 kg hrubého krystalu z cukrovaru Vrdy.
K žádosti přiložil dopisnici v níž mu UNION CUKR a.s.Kolín, cukrovar
Vrdy sděluje, že pokud bude mít objednávku, přijde cukr na 10,80Kč +5%
DPH/kg, bez objednávky pak přijde cukr na 11.50Kč/kg.
9. prosince 1994 Dům kultury spol. s r.o., Gorkého 2573 potvrzuje
naši objednávku klubovny pro konání VČS a současně objednávku na 100
porcí libereckého párku s pečivem a 100 porcí kávy.

87. Výroční členská schůze
pomalu končí. My se scházíme naposledy na
87. Výroční členské schůzi, která se koná v Kulturním domě PARAMO
na Dukle a to v neděli 11. prosince 1994. Po úvodních formalitách
tj.schválení programu VČS a volbě volební a mandátové komise,
zkontroloval usnesení z 86.VČS jednatel přítel Ing. Josef Šroll.

Rok 1994

Potom měl projev dosavadní předseda přítel Zdeněk Matoušek.
V něm zhodnotil činnost Základní organizace za uplynulé volební období,
tedy za posledních 5 let. Připomněl, že se za tu dobu udály významné
politické změny, které měly dopad i na včelařství. Oproti dřívějšku je
možno kočovat za pastvou i s nízkým napadením roztočem Varroa
Jacobsoni. Tržní hospodářství umožňuje prodávat med více výkupcům.
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Letos byl poskytnut poprvé příspěvek od státu ve formě dotace za
opylovací činnost. Letos bude vyplaceno na tyto dotace přes 80.000,-Kč a
to mimo státního příspěvku na zazimování, kde bude vyplaceno 101.000,Kč. Bez problémů je možno cestovat do zahraničí. Na druhé straně se
zvýšily náklady na včelaření, cena cukru vyrostla z původních 7,30Kč o
téměř 100%., ceny nářadí a pomůcek vzrostly několikanásobně. Dotkl se
také nákazové situace. Roztoč VJ napadá plošně všechna včelstva.
Organizovaným a pravidelným léčením jej však tlumíme do té míry, že
nám napadená včelstva nehynou a že jsou stále vitální. Vloni vzniklé
ohnisko moru včelího plodu, po roční inkubační době, bylo prohlášeno za
zaniklé. Dobrou zprávou je, že se budou rozšiřovat osevní plochy řepky
olejky, která se za totality nesměla v našem okrese pěstovat. Aby
neklesala návštěvnost členských schůzí, navrhl zvát atraktivní učitele i za
cenu vyšších nákladů. V závěru zdůvodnil kandidátku, o níž bude VČS
hlasovat. Řekl, že je nutné místo starších a nemocných, zvolit mladší
přátele. Sám z tohoto důvodu už dále nekandiduje.
Jednatel přítel Šroll se též ohlédl za uplynulými pěti lety. Naše
země za toto období zaznamenala více změn než za předchozích 40 let.
Průvodním jevem těchto změn je pokles aktivity lidí v zájmových
činnostech. Lidé se více věnují své pracovní činnosti, takže jim na záliby
zbývá méně času. I někteří učitelé včelařství dnes upřednostnili jinou
činnost jako například přítel Dvořák, Frynta, Špaček, anebo mají
podstatně vyšší finanční nároky (př. Haragsim 800,-Kč za přednášku).
Dále seznámil VČS se stavem členské základny a počty včelstev
v naší Základní organizaci. Tak oproti roku 1992, kdy měla naše
organizace 235 členů, kteří chovali 2.941 včelstev, máme dnes 194 členů
se 2.538 včelstvy. Tím, že ubývají včelaři s menším počtem včelstev, se
zvyšuje průměr včelstev chovaných jedním včelařem. Z 11,75 v roce 1991
vystoupil průměr na dnešních 13,1.
Malá statistika – členové podle věku, podle počtu včelstev
Statistika věku našich členů jasně ukazuje na pokročilý věk včelařů.
Průměrný věk je 57 let.
věk

včelařů

Věk

včelařů

Do 20 let

1

51 až 60

38

21 až 30

5

61 až 70

52

31 až 40

21

71 až 80

26

41 až 50

33

Nad 80

8

14

Další tabulka ukazuje včelaře podle počtu chovaných včelstev. Bez
včelstev máme 5 členů
včelstev včelařů včelstev včelstev
celkem

včelařů

Včelstev
celkem

1-5

72

241

21 - 30

15

395

6 - 10

57

398

31 - 50

6

245

11 - 15

25

330

51 - 100

2

110

16 - 20

11

196

Více než
100

5

643

Kolik bylo v minulých letech přijato nových členů:
Rok

Přijato

Rok

Přijato

1990

9

1993

8

1991

15

1994

3

1992

3

Náš jednatel přítel Ing. Josef Šroll vykonává tuto funkci již 10 let
a to mu umožňuje sledovat vývoj organizace. Tak například účast na
členských schůzích ze 48% v roce 1992 klesá postupně na letošních
39,8%. Nejvyšší bývá v prosinci a v lednu, nejnižší pak v dubnu a v
květnu. Protože objem jeho práce neklesá, ba naopak, je nucen přejít na
moderní techniku. Ještě, že k ní má tak blízko. Práce na počítači je jeho
denním chlebíčkem a sám si také tohoto výkonného pomocníka pořídil i
domů. Proto doporučuje vyřadit adresovací stroj i stroj kopírovací s tím, že
se převede agenda na počítač.
Ve svém projevu uvedl mimo jiné: „Shodou okolností začalo
právě uplynulé pětileté období jako počátek demokratizačního procesu
v naší zemi a že změn, zejména těch výrazných, bylo za toto období více
než za období od 2. světové války. Výrazné zdražení cukru, ztráta jistoty a
samozřejmosti s odbytem medu, zánik prodejen se včelařskými potřebami.
Pokles aktivity členů se projevil i při sestavování kandidátní listiny pro
výbor, který má být dnes zvolen. Ukázalo se, že není možný výběr, ale že
je třeba vzít zavděk těmi, kteří mají o práci zájem. V roce 1992 jsme sice
omladili výbor, ale většina nových mladých členů výboru záhy ztratila
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zájem, a tak zůstalo jen jádro, které prošlo již řadou volebních období.
Bohužel někteří z nich již pro svůj věk a zdravotní stav již nehodlají
kandidovat.
Potom se ve svém projevu zaměřil na stručné zhodnocení letošní
včelařské sezóny. Uplynulý rok se vyznačoval jako rok s nadprůměrnou
snůškou a to již jako druhý v pořadí. I výkup medu se prakticky
stabilizoval, i když by se mnohé dalo ještě zlepšit. Slabá je podle něho
propagace, která by zvýšila konzumaci medu. V té stále velice zaostáváme
i za nejbližšími našimi sousedy. Stále vedeme, a to z opačného konce
nejnižší průměrnou spotřebou medu na jednoho obyvatele.
V další části svého projevu upozornil, že nás nesmí ukolébat to, že
pásmo kolem ohniska moru včelího plodu, bylo letos prohlášeno za
zaniklé, Neznáme totiž zdroj této nákazy, mor se vyskytuje v sousedních
oblastech a je velký předpoklad, že se šíří pomocí infikovaných roztočů
varoázy. Varoázu se nám pak daří držet na uzdě. Ve větší míře se letos
projevilo zvápenatění plodu. Nosema, jak se zdá, je na ústupu, což je
zřejmě způsobeno tím, že se oproti minulosti chováme silnější včelstva
v nichž se jí tolik nedaří.
Dále se ohlédl za činností naší organizace. Po uzavření hotelu
GRAND jsme se od března 1990 scházeli v restauraci ROSIGNANO
v Polabinách. Tam nám nevyhovovalo hlučné prostředí, a proto jsme ještě
téhož roku opět měnili prostředí a od listopadu jsme se začali scházet zde
na Dukle. Po zdražení jsme pak opět měnili, a to od ledna, kdy se naše
setkání uskutečňují v hotelu SYNTEHESIA. Páteří našich schůzí byly
odborné přednášky. Zde však vyvstal problém, že s nástupem nových
poměrů zmizeli přednášející. Ti se rekrutovali ze schopných jedinců, kteří
sevření totalitními pouty hledali únik z bezútěšné situace právě ve
včelařské osvětě. S rozbitím těchto okovů se rychle přizpůsobili a plně se
realizují v jiných oblastech. Přesto se však nachází tací, kteří mezi nás
občas zavítají jako například MVDr. Dvořák, přítel Frynta, dnes majitel
továrny na nábytek, pan Špaček, dnes velkoobchodník s medem, který již
včely vůbec nechová. V osvětě jsme na tom relativně dobře, neboť
celostátní průměr činí 0,5 přednášky ročně. To znamená jednu přednášku
za dva roky. V minulém roce některé z nás pobouřil a některé rozesmál
požadavek Ing. Haragsima na 800,-Kč za přednášku. Dnes bychom se měli
zamyslet s chladnou hlavou nad tímto požadavkem a v této souvislosti vzít
v úvahu naše finanční hospodaření – půjčky s nepatrným úrokem v období
vysoké inflace. Dnes je již jisté, že časy, kdy se pozval přednášející a tím
byla příprava členské schůze odbyta, jsou pryč.
Postavení včelařské organizace jako celku v naší společnosti se
potěšitelně zlepšila. Naše vláda zaznamenala stagnaci včelařství a
uvědomila si jeho význam. To se projevilo nejen zvýšením příspěvku na
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zazimování o 5,-Kč, ale zejména v dotaci, která byla oznámena na podzim,
a které využilo jen 25 členů naší základní organizace. Přesto její absolutní
výše činila více, než činil příspěvek na zazimování. Protože stejná pravidla
by měla platit i v roce 1995, lze očekávat, že tato druhá dotace bude
využita větším počtem našich členů.
Průměrný věk členů a průměrná účast na schůzích

Ze statistik, které jako jednatel každý rok sestavuje, zjišťuje vždy
něco nového. Letos například zeslábl tradičně silný ročník 1921. Letošní
průměrný věk členů základní organizace je 57 let zatím co předloňský
průměr činil 55,5 let. Naše organizace tedy zestárla za dva roky o 1,5 roku.
Průměrné účasti na našich schůzích:
1990

1991

1992

1993

1994

41,7

54,5

48

47,3

39,8

Trvale klesající účast členů pouze ovlivnily dvě výroční schůze,
které se konaly v roce 1991.
Za stejné pětileté období lze sestavit průměrnou statistiku účasti
v jednotlivých měsících. Z ní vyplývá, že tradičně nejslabší účast je vždy
v měsících dubnu a květnu:
měsíc

Průměrná účast

měsíc

Leden

66

Únor

54,6

Srpen

43,8

Březen

46,2

Září

50,3

Duben

34,2

Říjen

34,3

Květen

35,5

Listopad

43

Červen

-

Prosinec

78,3

Červenec

Průměrná účast
-

Výbor se v uplynulém roce sešel sedmkrát a byly vydány dva
oběžníky. Ty byly kopírovány na strojích pracujících na fotografickém
principu, čímž se výrazně zlepšila kvalita kopií. Tuto praxi bude potřeba
dodržovat a starý cyklostyl vyřadit. Obdobná situace je u adresovacího
stroje, který je sice ještě funkční, ale poslední výrobna plechových
adresovacích štítků v Praze byla zrušena a na jejím místě je jiný
lukrativnější podnik. Ostatně dnes v době rozvoje výpočetní techniky se
tyto jednoúčelové rozměrné artefakty stěhují do muzeí, nebo do starého
železa. S nimi odchází i jedna etapa našeho vývoje. Převedení většiny
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administrativní činnost na počítače vede jednoznačně ke zkvalitnění práce
a stává se běžnou praxí každé kanceláře. Avšak nahradit mravenčí práci
našich důvěrníků, obcházejících s léčivy své úseky, výpočetní technikou
nelze a je proto na místě jim za jejich obětavou a nedoceňovanou práci
poděkovat. Je to práce zejména na úseku zdolávání nákaz.
V závěru svého vystoupení poděkoval také odstupujícím členům
výboru za jejich mnohaletou práci pro naši včelařskou organizaci. Naše
organizace přežila dvě světové války, útrapy dvou totalitních režimů a
přežije i léta svobody. Následovala přeškrtnutá věta: “Dnes již nikdo, ani
předseda, nemůže být smeten od řečnického pultu za přečtení citátu
z bible“. Na úplný závěr popřál hodně radosti ze včeliček, hodně úspěchu
v práci naší organizace a spokojenosti všem v osobním životě.
Hospodář přítel Josef Moravec předložil ve své zprávě mimo
přehledu materiálu, který je ve vlastnictví naší ZO i návrh, zda by se
vzhledem ke stáří nebo nepotřebnosti neměly některé věci odprodat nebo
zrušit. Jako příklad uvedl silnostěnné vařáky na vosk, mikroskop,
decimální váhu, adresovací a rozmnožovací stroj a předválcovací stroj na
mezistěny.
Přítel Václav Bureš tak jako vždy opakuje, že klesá zájem o
knihovnu, za právě uplynulý rok bylo jen 9 výpůjček. Ve své zprávě
položil členstvu otázku, co s knihovnou dál.
Nákazový referent přítel Stanislav Poskočil provedl rekapitulaci
zdravotního stavu včelstev v naší organizaci a konstatoval, že většinu
informací přednesli ve svých zprávách přátelé předseda a jednatel.
Stav našich financí

Jedna z nejdůležitějších osob co se financí týká a to pokladník
přítel Ing. Božislav Matěj podal zprávu o jejich stavu. Celková aktiva roku
1994 jsou 146.707,99Kč a pasiva 88. 246,-Kč. Čisté jmění k 11.12.1994 je
58.461,99Kč.Přírůstek jmění za tento rok je 6.203,83Kč. Z toho na léčení
bylo vybráno 27.011,-Kč a za léčiva bylo zaplaceno 24.050,-Kč.
Revizní zpráva vyzněla pro př. pokladníka kladně a byl v ní návrh,
udělit mu za jeho práci absolutorium.
Výsledkem volby bylo zvolení členů výboru, členů revizní komise,
kandidátů do Okresního výboru ČSV a delegátů na okresní konferenci.
Volilo 66 členů, což bylo 34% všech členů, a protože VČS byla
zahájena s 30 minutovým zpožděním, byla usnášeníschopná. Jeden hlas
byl neplatný a volba dopadla takto:
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Zvolení nových členů výboru

ČLENOVÉ VÝBORU přátelé: Václav Bureš, bytem Pardubice ul.
V zahrádkách 525 = 63 hlasů, Josef Havrda, bytem Pardubice, tř.Míru 61
= 64 hlasů, Ing. Josef Křepela, bytem Pardubice, ul.Věry Junkové 1476,
Ing. Božislav Matěj, bytem Pardubice Polabiny, ul.Bělehradská 270, Ing.
Stanislav Poskočil, bytem Chotěnice 72, a Zdeněk Skalický, bytem
Stéblová 49, všichni = 65 hlasů, Ing. Josef Šroll, bytem Pardubice, ul.Na
drážce 1563 = 62 hlasů, Miroslav Teplý, bytem Pardubice, ul.Havlíčkova
1960 = 64 hlasů, Oldřich Vondrouš, bytem Stéblová 33 = 63 hlasů.
ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE: Čestmír Brzek, bytem Pardubice
Cihelna, ul.Ke hřišti 44, Zdeněk Matoušek, bytem Pardubice, ul.U háje
1504 a př. Josef Moravec, bytem Žižín 13.
KANDIDÁTI DO OV ČSV PARDUBICE: Zdeněk Skalický ze
Stéblové čp.49, Jaroslav Šípek, bytem Pardubice Trnová, ul.Na Vrškách
130, Josef Moravec ze Žižína čp.13.
DELEGÁTI NA OKRESNÍ KONFERENCI ČSV: Václav Bureš z
Pardubic, Jiří Gregor, bytem Pardubice, ul. Na Záboří 149, Josef Havrda
z Pardubic tř.Míru 61, Ing. Božislav Matěj z Pardubic, Bělehradská 270 a
Ing. Stanislav Poskočil z Chotěnic čp.42.
V diskusi přítel Matoušek vysvětlil, proč dotaci dostávají jen včelaři
s vyššími počty včelstev. Je to proto, že přísunem a většími počty včelstev
opylují větší plochy zemědělských monokultur. Přítel Bureš dal ke
zvážení, zda bychom nemohli uspořádat zájezd do ciziny a vzít si s sebou
jako tlumočníka přítele Ing. Haragsima z Prahy. Nakonec přítel Oldřich
Vondrouš všechny seznámil se svým úspěšným prodejem medu v malém,
kdy prodej spojil s ochutnávkou medu a ten hned šel lépe na odbyt.
Po kratší diskusi přednesl přítel Jiří Gregor návrh na usnesení
87. výroční členské schůze, v němž tato schvaluje zprávy funkcionářů,
dále ukládá všem členům organizace likvidovat divoce žijící včelstva, roje
neznámého původu a staré nepoužívané úly jakožto možné zdroje nákaz,
spolupracovat s veterinární správou při prevenci a tlumení včelích chorob,
výboru uložilo uspořádat v příštím roce 10 členských schůzí s 5
přednáškami, zajistit vhodný prostředek k léčení namísto GABONU, při
organizovaném kočování vybírat 3,-Kč ze včelstva ve prospěch Základní
organizace. Usnesení bylo přijato všemi přítomnými.
12. prosince 1994 zasílá přítel jednatel na ústřední sekretariát
písemnou žádost o doplatek dotace ve výši 27.025,-Kč s tím, že v naší ZO
předložilo žádost o dotaci 27 členů na celkem 913 včelstev a že záloha pro
naši ZO činila 64.275,-Kč. Současně se omlouvá za nesprávný náš
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požadavek zaslaný faxem 5.12.1994 na částku 22.125,-Kč.
Závěr roku

Co dodat na závěr tohoto roku. Po stránce snůškových podmínek
jej lze hodnotit jako téměř nadprůměrný. Protože tomu tak bylo i v
loňském roce 1993, byla to jakási náplast na stále klesající výkupní ceny
medu. Ty v průměru klesly z 35,- na 33,-Kč. Přibyla však starost, jak
vyprodukovaný med odbýt. Mnohým se vyplácí věnovat tomuto problému
nějaké úsilí, stočit med do menších lahví, a ty prodávat v drobném.
Příkladem je přítel Oldřich Vondrouš, který takovýto prodej doplnil
ochutnávkou medu.
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