ROK 1997

Jak ten čas letí a máme zde další rok. Jaký bude, to nikdo neví a
proto pusťme se do zaznamenávání událostí tak, jak šly za sebou.
Zahájení spolkového života

9. ledna 1997 výbor ve restauraci TENIS CLUB pokračuje v
přípravě 89. Výroční členské schůze. Jsou rozděleny úkoly k
organizačnímu zajištění VČS. Současně je dohodnut způsob zajištění věcí
do tomboly. Přítel Václav Bureš věnuje do tomboly 4 lahve Dolské
medoviny a to jako sponzorský dar. Přítel Oldřich Vondrouš dá do
tomboly přířezy na rámky a s přítelem Zdeňkem Skalickým zakoupí pak
do tomboly věci maximálně za 800,-Kč. Přítel Skalický dá do tomboly
mezistěny. Přítel Ing. Křepela zajede do Prahy pro odznaky "Vzorný
včelař".
Přítel Zdeněk Matoušek podal informaci o aktuálním stavu našich
financí. Uvedl, že jsme měli příjmy ve výši 13. 120,-Kč a vydání kolem
23. 000,-Kč. Navrhl zvýšit příspěvek ze včelstva z 3,-Kč na 5,-Kč. Výbor
jeho návrh nepřijal. Pro zvýšení se vyslovili 3 členové výboru, proti
zvýšení bylo 6 členů. Jeden člen výboru se hlasování zdržel. Rovněž tak
neuspěl se svým návrhem přítel Čestmír Brzek, který navrhl snížit počet
schůzí, neboť termíny schůzí byly již v oběžníku oznámeny. Podle
předsedy přítele Vondrouše bychom mohli částečně řešit naši finanční
situaci tím, že bychom si některé přednášky mohli zajistit vlastními silami,
neboť máme mezi sebou tři až čtyři členy, kteří by nám byli schopni říci
něco zajímavého a podnětného.
Přítel Václav Bureš chce odkoupit naši knihovnu

Přítel Václav Bureš je ochoten na schůzi přivézt video, pokud
někdo opatří nějaký nový pořad. Dále předložil návrh, že by za 1.000,-Kč
odkoupil knihovnu s tím, že by se zavázal po dalších deset let knihy
zájemcům půjčovat.
Jedná se i o tom, že na Výroční členské schůzi musíme doplnit
výbor jednak za zesnulého přítele Ing. Božislava Matěje a také budeme
potřebovat někoho, kdo se bude starat o kočování. Přítel Miroslav Teplý,
co by dosavadní kulturní referent oznamuje, že nestíhá tuto funkci
zastávat.

1

Na tomto výboru byla podána informace o tom, že se zemědělci
obracejí na ÚV ČSV s tím, že nemají s kým jednat o přísunech včelstev ke
kulturám. ÚV na svém zasedání doporučil vybudování či spíše obnovení
organizační sítě pro kočování.
89. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
19. ledna 1997 se schází členové naší organizace v Kulturním domě
na Dukle, kde se koná od 9. hodiny 89. VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE.
Na schůzi jich je přítomno 79, což je 45,4%. VČS byla zahájena 1/2
hodiny po oficiálním začátku schůze a je proto usnášeníschopná.
Bylo vzpomenuto tří našich členů, kteří nás minulý rok opustili.
Byli to: Bohumil Kupa za Pardubic ul. Jungmanova 2556, František Hejný
z Pardubic, ul. Revoluční 252 a Václav Doucha též z Pardubic, ul. B.
Vikové-Kunětické 2568.
Po tomto úvodu přednesl přítel Oldřich Vondrouš projev předsedy
ZO. Připomněl, že letos uplyne 90 let od založení Včelařského spolku pro
okres Pardubický. Na to přečetl několik pasáží z první kroniky a některá
fakta ze zakládající listiny, kterou má jako předseda v držení.
Přítel Ing. Josef Šroll přednesl zprávu jednatele. Řekl, že jsme měli
v uplynulém roce 10 členských schůzí a na šesti z nich byly přednášky.
Naše Základné organizace má k dnešnímu dni 174 členů, průměr včelstev
na jednoho včelaře je 13,5. Celkem naši členové chovají 2. 359 včelstev.
Členská základna podle věku je složena následovně: 20 až 30 let = 6
členů; 31 až 40 = 13; 41 až 50 = 29; 51 až 60 = 22; 61 až 70 = 53; 71 až
80 = 39; 81 až 90 = 4; nad 90 = 0. Průměrný věk je 59,4 let. Loni byl
průměr 57,5 let.
Další statistika přednesená jednatelem je o počtu včelařů podle
počtu chovaných včelstev:
Včelstev od - do

Počet včelařů

Chovají celkem včelstev

0-5

73

237

6 – 10

54

413

11 – 15

10

126

16 – 20

14

253

21 – 30

11

262
2

31 – 50

6

221

51 – a více

6

847

V závěru své zprávy jednatel uvedl, že je čím dál těžší zajišťovat
přednášky.
Odměnění přátelé odznakem „Vzorný včelař“

Po zprávách předsedy a jednatele obdrželi čestné odznaky
"VZORNÝ VČELAŘ" tito přátelé: Jaroslava DVOŘÁČKOVÁ, bytem
Staré Hradiště 35, Josef FORMAN, bytem Hradiště na Písku 39, Josef
HAVRDA, bytem Pardubice, tř. Míru 61, Josef HLAVÁČEK, zjistit
který, Ing. Eva JARKOVSKÁ, bytem Pardubice, ul. Prodloužená 263,
Bohuslav KERZEL, bytem Sezemice, ul. Malá 334, Ing. Josef KŘEPELA,
bytem Pardubice, ul. Věry Junkové 1476, Miloslav LOPATA, bytem
Pardubice, Tyršovo nábřeží 1287, Ing. Stanislav POSKOČIL, bytem
Chotěnice 42, Viktor RYŠAVÝ, bytem Pardubice, Benešovo nám. 2442,
Jan NÁLEVKA, bytem Rohoznice 48, Ladislav SAMEK, bytem
Bohdaneč, Štefánikova 475, Pavel SIVÁK, bytem Pardubice, ul. L.
Matury 858, František SPÁLENSKÝ, bytem Zminný 41, Jiří STEJSKAL,
bytem Pardubice, ul. K Zámečku 124, Jaroslav SVOBODA, bytem Staré
Čívice 240, Václav ŠEBESTYÁN, bytem Pardubice, ul. Leningradská
2284, Petr ŠEDIVÝ, bytem Habřinka 22, Miroslav TEPLÝ, bytem
Pardubice, ul. Palackého 2408, Čestmír ZÁRUBA, bytem Pardubice, ul.
Fidrova 1046.
Čestné odznaky byly uděleny in memoriam Jiřímu GREGOROVI
a Ing. Božislavu MATĚJOVI.
Naše finance

Pokladník přítel Zdeněk Matoušek bilancoval uplynulý rok 1996
takto: Příjmy jsme měli ve výši 438. 632,-Kč a vydání 395. 046,-Kč.
Zůstatek ke dni 31. 12. 1996 činil 43. 557,-Kč. Návrh rozpočtu na rok
1997:příjmy celkem 14. 000,-Kč a vydání celkem 29. 000,-Kč.
Zprávy dalších funkcionářů nám říkají že: Oficiálně zaniklo
ohnisko moru včelího plodu v Bohdanči, neboť se v ochranném
pětikilometrovém pásmu kolem něho, při dvakrát provedených
prohlídkách, nenašlo žádné nakažené včelstvo. Situace s varoázou se
zlepšila. Zlepšení se připisuje zejména léčbě GABONEM. V tomto směru
byla oprávněná kritika na jeho pozdní dodání v loňském roce.
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Knihovna a věci včelařského kroužku

Knihovna je opět jen velmi málo využívaná. Počet čtenářů v
loňském roce opět poklesl a to až na číslo pět. Z nich pak byl opět
nejpilnějším čtenářem přítel Václav Koudelka z Dukly. Sám knihovník
podal návrh, aby mu byla knihovna odprodána s tím, že bude nadále knihy
zájemcům půjčovat. Ušetřilo by se tak vydání za funkci knihovníka.
Po vyslechnutí zprávy hospodáře navrhl přítel Zdeněk Matoušek,
abychom se zamysleli nad tím, jak naložit s inventářem včelařského
kroužku. Na to přítel Bureš uvedl, že se v budoucnosti hodlá k práci s
dětmi vrátit.
Seznam věcí včelařského kroužku, které jsou uloženy u přítele
Václava Bureše: 2 ks úl Moravský univerzál, 1 ks opalovací lampa, 2 ks
klobouk se závojem, 5 ks mateří mřížka, 10 ks klícka na matky, 1 ks
plexisklo, 2 ks víčka úlová, 1 ks stěrka, 11 ks zátky na matky, 1 ks
vařičem na propan – butan, 2 ks bomby na propan - butan, 1 ks závoj ke
klobouku, 1 ks medomet + síto na med, 8 ks punčoška na lampu,
literatura.
Mimo věcí včelařského kroužku má naše ZO ve vlastnictví ještě: 1
ks psací stroj Zeta, (u zapisovatele Josefa Havrdy), 2 ks aerosolový
přístroj (u přítele Jana Lopaty a Oldřicha Vondrouše), 1 ks rozmnožovací
stroj (u přítele Václava Bureše).
Revize u pokladníka nezjistila žádných závad, naopak za precizně
vedenou finanční agendu, byl VČS schválen návrh revizní komise, udělit
pokladníkovi příteli Zdeňku Matouškovi absolutorium.
Rozšíření výboru o další členy

Přítel Martin Hromádko z Úhřetic, jako předseda volební komise,
podal návrh na rozšíření výboru Základní organizace o tyto přátele: Ing.
Evu Jarkovskou z Pardubic, ul. Prodloužená 263, Oldřicha Kimlera
z Pardubic, ul. Brožíkova 432, Jana Nálevku z Rohoznice čp. 48 a Ing.
Bohumíra Pittharda z Opatovic n. Labem čp. 119. Výroční členská schůze
tento návrh bez připomínek schvaluje.
Jednatel Okresního výboru ČSV přítel Ing. Emanuel Veselý z
Pardubic, popřál všem přítomným vše nejlepší a pak podal informaci o
chystaných změnách, které se budou týkat dotací. Na tyto bude vyčleněna
pevná částka, která se bude dělit počtem včelstev. Vlastní dotace by pak
neměla překročit částku 150,-Kč/1 včelstvo. V České republice, jak uvedl
dále, by bylo potřeba pro opylení minimálně 650 tisíc včelstev. Optimální
stav by byl 700 tisíc. Zmínil se také o Základní organizaci Zlatníky, kde
působí bývalý tajemník ÚV ČSV Kodoň. Tato organizace se odloučila od
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Českého svazu včelařů a nyní má nemalé potíže. Jako příklad uvedl, že
cena léčiv 10,-Kč platí jen pro členy ČSV, pro nečleny je několikanásobně
vyšší.
MVDr. Štraus, který je na Veterinární správě pověřen péčí o
zdravotní stav včelstev řekl, že se GABON bude požívat jen v oblastech,
kde budou v 30% vzorků více než 3 roztoči VJ na jedno včelstvo.
Knihovna prodána příteli Burešovi

Po kratší diskusi na téma léčení včelstev jedná VČS o návrzích
přítele Zdeňka Matouška. Je schválen návrh odprodat příteli Burešovi
knihovnu s tím, že po 10 let bude literaturu půjčovat. Dále je schválen
návrh zvýšit příspěvek ze včelstva z 3,- na 5,-Kč. Naopak návrh na
vypuštění květnové a srpnové schůze neprošel, neboť vydání oběžníku by
bylo dražší, než uspořádání schůzí a také, že nesmíme hazardovat s
důvěrou členů. Je také schválen návrh přítele Šrolla, a to odprodat
rozmnožovací stroj. Za cenu 50,-Kč jej odkoupí přítel Vorlíček.
Před závěrečným slovem předsedy př. Vondrouše je všemi
přítomnými schváleno usnesení 89. Výroční členské schůze:
1) Výroční členská schůze schvaluje: a) přednesené zprávy o
činnosti výboru a celé ZO za rok 1996, b) zprávu pokladníka, c) zprávu
hospodáře a knihovníka, d) revizní zprávu, e) zprávu revizní a mandátové
komise, f) z každého jednotlivého včelstva zaplatit ve prospěch ZO částku
5,-. Kč v roce 1997 jako účelový poplatek, g) při nákupu různých zařízení
a materiálu pro včelařskou činnost vyinkasovat 1% z ceny fakturované
organizaci, nejméně však 20,-Kč, h) odprodej knihovna příteli Burešovi za
1. 000,-Kč a zrušení funkce knihovníka, i) odprodej kopírovacího stroje
Cyklostyl za symbolickou cenu 50,-Kč příteli Václavu Vorlíčkovi
2) Výroční členská schůze ukládá: a) v souvislosti s bojem za
zdravotní stav včelstev vyhledávat a likvidovat divoce žijící včelstva,
zalétlé roje, staré nepoužívané úly jako možné zdroje nákaz, b) při
prevenci as tlumení chorob úzce spolupracovat s veterinární službou, c)
zvyšovat kázeň při čerpání finančních prostředků a dbát vysoké
efektivnosti při jejich vy\nakládání, d) výboru stanovení odměn za léčení
chorob včel, e) výboru projednat odměny důvěrníkům a členům výboru
(cestovné), f) výboru zajistit na rok 1997 10 členských schůzí a 5
přednášek, g) výboru projednat další způsob léčení mimo Taktiku, h) při
kočování včelstev organizovaném samotnými včelaři se nevybírá žádný
poplatek, jinak se vybírá 3,-Kč/včelstva, i) výboru do května vypracovat
plán oslav 90. výročí organizace v r. 1977, j) výboru do konce dubna 1997
navázat spolupráci s požárníky Pardubice (Dukla) o likvidaci zalétlých
rojů. Podepsáni:
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Vondrouš–předseda, J. Šroll-jednatel, Matoušek-pokladník, Brzek
za revizní komisi
Přítel Oldřich Vondrouš chce skončit svoje předsednictví

Po VČS ještě krátce jedná výbor. Předseda přítel Vondrouš
připomněl, že se uvolil vykonávat tuto funkci po dva roky a že nadešel
čas, kdy by měl převzít tuto funkci někdo jiný, kdo má lepší organizační
schopnosti. Navrhl, aby se předsedou stal přítel Jan Nálevka. Výbor
reagoval tak, že tuto otázku by bylo vhodné řešit později, tak to navrhl
přítel Ing. Poskočil. Dále výbor schválil návrh, že přítel Oldřich Kimler
bude jako člen výboru a současně také jako člen revizní komise. V závěru
nabídl přítel Ing. Stanislav Panuš, že bude pro Základní organizaci
rozmnožovat oběžníky, obálky i jiné písemnost. Bude navržen ke kooptaci
do výboru ZO.
Pokusy vyšlechtit včely, které by se samy zbavovaly varoázy

16. února 1997 se na členské schůzi v hotelu SYNTHESIA vede
diskuse kolem vyhledávání a následného rozchovávání včel, které by se
samy zbavovaly varoázy. Informace přišla z Německa a pro naše
výzkumníky to není žádná novinka, neboť s těmito pokusy u nás začali
nejméně před dvěma lety. Výzkumný ústav tehdy vydal letáček s výzvou,
aby včelaři v sezóně sbírali roztoče a tyto zasílali do VÚ včelařského v
Dole. Tam zkoumají stupeň poškození roztočů, a z těch včelstev, u nichž
se zjistí poškození největší se v pokusném včelíně rozchovají matky, které
se zasílají přednostně těm včelařům, kteří se tohoto pokusu zúčastní .
Výsledky vyšetření měli

Nákazový referent přítel Ing. Poskočil přítomné seznamuje s
výsledky vyšetření zimní měli. Bylo vyšetřeno celkem 174 směsných
vzorků. V 90 z nich byla zjištěna přítomnost roztočů Varroa Jacobsoni.
Mimo 4 případů se jednalo o velice nízké počty roztočů. Tam, kde byly
nalezeny stovky roztočů, šlo buď o to, že včelaři buď neočistili podložky
po podzimním léčení, nebo neošetřovali správně. Na základě těchto
výsledků budeme muset opět léčit GABONEM.
Přítel Petr Šedivý se s námi dělí o svoje zkušenosti – chová téměř
300 včelstev

Potom předseda přítel Oldřich Vondrouš požádal přítele Petra
Šedivého z Habřinky, aby se jako včelař s největším počtem včelstev
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podělil s námi o své zkušenost. Přítel Šedivý uvedl, že včelaří od mládí.
Jeho děda míval 20 a jeho otec 50 včelstev. Počet jeho včelstev se blíží
třem stům. Sám začínal v Budečácích od přítele Vondrouše. Když
rozšiřoval počty včelstev, tak přešel na polystyrenové nástavky. Původně
počítal, že tyto nástavky vydrží tak nejvíce 10 let. Teď však vidí, že tyto
vydrží nejméně dalších 20 let. Co se týká zvládání rojení, řekl, že dělá, co
je v jeho silách. Dává stavební rámky, rozšiřuje včelstva, a pokud musí v
sezóně na 14 dnů odjet, tak někdy i pomocí mateřích mřížek zabrání
včelám ve vyrojení a tím zamezí úbytku masy včel. Odhaduje, že se v
průběhu roku věnuje jednomu včelstvu v průměru asi 1,5 hodiny. Do toho
však nepočítá výrobu rámků a ostatní práce mimo úl. Včely chová i při
plném úvazku, učí na Potravinářské střední škole v Pardubicích. Na dotaz
čím opravuje polystyrenové nástavky, odpověděl, že je téměř neopravuje a
že včely, pokud tam mají hodně otvorů, si je zalepují samy. Přítel
Matoušek pak jeho vystoupení doplnil tím, že pokud používal
polystyrenové nástavky, tak je vyspravoval směsí ze sádry, pilin a latexu.
Na návrh přítele Ing. Josefa Šrolla, abychom při příležitosti
devadesátiletého výročí trvání naší včelařské organizace vydali včelařský
kalendář, který by začínal začátkem včelařského roku, tedy srpnem, nikdo
nereagoval.
Odkup akcií VČELY PŘEDBOJ a jak to dělá přítel Ludvík z Nechanic

20. března 1997 jsme na členské schůzi v hotelu SYNTHESIA
přivítali př. Ludvíka z Nechanic.
Po projednání organizačních záležitostí, jako například problému
spočívajícím v tom, že asi 3 naši členové nedostávali časopis Včelařství,
což bylo způsobeno jak v ZO, tak i na Ústředí a to ponejvíce chybným
uvedením rodného čísla. Chyby byly odstraněny a členové dostanou
časopis od 1. čísla. Dále bylo oznámeno, že drobní akcionáři VČELY
PŘEDBOJ mohou odprodávat své akcie za nominální hodnotu 1.000,-Kč
Českému svazu včelařů, aby tento ve VČELE PŘEDBOJ a. s. získal
rozhodující podíl a tím mohl ovlivňovat toto zařízení ve větší míře než
doposud. Upozorněním na povinnost oznámit do 25. března na obecní
nebo městské úřady počty a stanoviště včelstev i na povinnost učinit
přiznání k dani z příjmů, pokud tyto dosáhly více jak 6. 000,-Kč, započítat
do toho i příjem dotace, tato část schůze skončila.
Potom se ujal slova přítel Ludvík z Nechanic, který hovořil o
ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku. A tak pro zpestření
několik zkušeností z jeho včelařské praxe:
První protirojové opatření dělá u silných včelstev koncem dubna a
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to vzájemnou výměnou 2. a 3. nástavku. Pod původně druhý nástavek,
který je plný plodu, dá mřížku. Zhruba 14 dnů před květem řepky, dává 4.
nástavek.
V poslední květnové dekádě začíná vytáčení medu. Odebírání
plástu si usnadňuje tím, že oba medníkové nástavky na 5 minut odloží
mimo včelstvo. Nasáté včely se pak lépe ometají. Mezi tím prohlédne
plodiště. Pokud tam nejsou matečníky, tak doprostřed horního nástavku
plodiště, dá jednu mezistěnu a jednu souš. Umožní tím matce, asi tak na
týden kladení. Pokud tam zjistí matečníky, tak nástavek s nimi odebere,
včely smete do nástavku vystrojeného soušemi, ne mezistěnami nebo
panenskými soušemi a tento nástavek nechá dole. Nástavek s plodem a
matečníky dá nahoru. Matečníky pak vyřeže.
Po vytočení medu je nejvhodnější doba na tvorbu oddělků, při
čemž postupuje tak, že do medníku převěsí 3 až 4 plásty s plodem.
Zavíčkovaného by mělo být co nejméně. K nim přidá jeden otevřený
matečník. Osmý den dá pod tento medník dno a převeze jej na jiné místo.
Když začne vybíhat plod od mladé matky, dá nahoru vystrojený nástavek
s panenskými plásty nad plodové těleso proto, aby matka nepřešla nahoru,
a oddělek nakrmí. Příštím rokem z takového oddělku bývá velice dobré
produkční včelstvo.
Přelarvování dělá tak, že si naředí do lahve roztok medu nebo
cukru a vody v poměru 1:2. Tento roztok nalije do buněk s nejmladšími
larvičkami a ty sbírá buď z plástu, nebo je vylije na tmavý plech a pak
vybírá ty nejvhodnější.
Výměnu matek lze provést bez většího rizika i v podletí, a to po
podání jedné či dvou dávek krmení. Včelstvo zúží na dva nástavky, které
oddělí mateří mřížkou a do každého dá matečník. Matku nevyhledává. Po
3 až 4 dnech včelstvo zkontroluje. Potom mřížku odstraní, a nechá včely
aby si pro zimování samy vybraly matku. Přítomnost dvou různě starých
matek nikdy nevede k jejich vzájemnému souboji.
Krmení prosakovacími víčky ze čtyřlitrových lahví velice snižuje
slídivost a loupežení.
Léčení včel je u nás díky dobré organizovanosti na vysoké úrovni.
To se pak odráží v čistotě včelích produktů. Kyselinu mravenčí
doporučuje požívat v době, kdy je teplota kolem 25°C. Při teplotě do 20°C
nemá tento prostředek žádnou účinnost.
K odbytu medu doporučil v závěru své přednášky, prodávat med
známým, kteří si pro med ke včelaři přijdou. Doporučuje dbát na vysokou
úroveň prodeje medu. Ten dávat do nových sklenic opatřených vkusnými
etiketami a novými víčky.
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Nakonec pozval přítomné na Okresní včelařský den, který se bude
konat 15. června v Hrádku u Nechanic.
Videopořad a diskuse o kočování

17. dubna 1997 na naše setkání přivezl přítel Václav Bureš
videopřehrávač a televizor. Přítomným promítl tři videozáznamy. Jeden o
učiteli včelařství příteli Josefu Malířovi, další záznam z konference ČSV v
Náchodě a záznam s názvem Čtyři období včely.
Potom se hovořilo o neúčinnosti jarního podněcování, o významu
pylu a jeho uchovávání přes zimu. Na dotaz, jak to bude letos
s kočováním, se tazateli dostalo odpovědi, že zatím nemáme my ani OV
ČSV kočovného referenta a že také nevíme, zda nám zemědělci něco dají
za přísun včelstev.
22. května 1997 je hlavní náplní členské schůze propagační
přednáška firmy HORNÍK, která se zabývá prodejem přípravku zn.
INTRA. Tento přípravek má být produktem čínského vědce a má podle
zástupců zmíněné firmy příznivý účinek na lidské zdraví. Někteří členové
si přípravek na místě objednávají.
Letošní výkupní ceny medu

Př. Bureš oznámil, že se letos budou výkupní ceny medu pohybovat
v rozmezí od 40,- do 57,-Kč u medu nektarových a od 57,- do 66,-Kč u
medů medovicových. Vyšší ceny budou v případě odkladu platby o 120
dnů.
Potom přítomným promítl videozáznam "Drobné ovoce, pěstování a
odrůdy". Ti, kteří se mimo včel rádi hrabou v zemi na zahrádkách, tento
videozáznam shlédli se zaujetím.
Po tomto setkání následují "prázdniny", což se týká spolkového
života. Čas bude však vyplněn usilovným snažením, neboť "včelařské
žně" jsou doslova za dveřmi.
Kurs chovu matek se nekoná - přítel Vondrouš onemocněl.
Červencové povodně zasáhly i včelaření

Počátkem července postihla Moravu i část našeho
Východočeského kraje pohroma v podobě stoleté, možná i horší vody.
Z naší organizace byli postiženi přátelé Ing. Vlach, který včelaří
v Lukovně a Bohuslav Slavík z Libčan.
7. srpna 1997 se schází výbor v TENIS CLUBU v Labské ulici a
jeho schůzi řídí už uzdravený předseda přítel Oldřich Vondrouš.
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Jako první záležitost projednává škodu na včelstvech našich členů
způsobenou červencovou povodní příteli Ing. Josefu Vlachovi, bytem
Pardubice, ul. Gagarinova 383. V jeho případě se jednalo o poškození 15
včelstev a Bohuslava Slavíka z Libčan čp. 136, který přišel o 2 včelstva.
Žádosti o dotace musí být podány Základní organizaci do 30. září
1997. Jejich výplata je naplánována na 9. listopad 1997.
Dále výbor jedná o problému, jak to udělat s těmi, kteří se
nedostaví pro státní příspěvek a dotace a ani někomu nedají plnou moc,
když by se neměly, podle pokynů z Ústředí, strhávat z členu náležející
částky náklady na poštovné. Předložíme návrh členské schůzi, aby
odsouhlasila to, že si úhradu za poštovné bude hradit ten, kdo dávky
obdržel a nezajistil si jejich vyzvednutí.
Předběžně se také jedná o nastávající jubilejní 90. VČS. V této
souvislosti uložil výbor příteli Ing. Šrollovi, aby zpracoval návrhy na
udělení vyššího včelařského vyznamenání zasloužilým členům. Padl
návrh, aby mezi nimi byli přátelé Oldřich Vondrouš a Zdeněk Matoušek.
Přednáší přítel Hujer ze ZO Přelouč

21. srpna 1998 se scházíme na členské schůzi v hotelu
SYNTHESIA. Pozvaný učitel včelařství přítel Libor Hujer ze ZO Přelouč,
který je současně členem Okresního výboru ČSV se dostavil s menším
zpožděním. Do té doby jsou opětně připomínány podmínky, za nichž se
bude moci vyplatit včelařům dotace a členům ČSV i státní příspěvek. Ten
by měl letos činit 40,-Kč/včelstvo. Loňského roku jsme utratili za
poštovné kolem 800,-Kč. Letos po zdražení poštovného by tato záležitost,
pokud by si opět zhruba 50 členů pro dávky nepřišlo, stála kolem 1.200,Kč. Přítomní také vzali na vědomí upozornění, že se do přiznání k dani z
příjmu započítává i dotace a státní příspěvek i to, že pro včelaře mající
včelstva mimo území naší Základní organizace trvá povinnost u nás
předložit potvrzení o registraci těchto včelstev od té ZO, v jejímž obvodu
včelstva mají a to včetně údaje o platbě za léčiva. Termín a to 31. 12.
1997 je závazný na vyúčtování dotací a státního příspěvku. Pokud by to
náš pokladník nestihl, tak v příštím roce 1998 nedostaneme ani dotaci a
ani státní příspěvek.
Za člena ČSV byl bez připomínek přijat Oldřich Dumek
z Pardubic, ul. Mandysova 438, včelaří zatím s jedním včelstvem.
Přítel Hujer potom přednášel na téma "Ošetřování včelstev".
Uvedl, že sám včelaří v nízkonástavkových úlech, k nimž dospěl přes úly
různých typů. Došel k názoru, že nízkonástavkový úl má řadu předností.
Ke zvedání nástavků není potřeba mimořádné fyzické síly, dá se v nich
včelařit bez mateřích mřížek, velice snadno se přizpůsobuje prostor úlu
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síle včelstva a snadno tvoří oddělky.
V průběhu přednášky doporučil přítel Hujer udělat ve včelstvech
zkoušku čistícího pudu a to tak, že se vyřízne trojúhelníček z plodového
plástu. Ten se vloží do mrazáku a potom se vloží zpět do včelstva. Pokud
včely umrtvený plod vynesou do 24 hodin, tak to jsou včely v tomto
směru výborné, čím déle jim to trvá, tím jsou horší. On sám pak v chovu
upřednostňuje ty nejlepší. Je to jedna z cest, jak omezovat šíření včelích
nákaz.
Po přednášce se ještě dlouho diskutovalo a to zejména k
ošetřování včelstev, klíckování matek. V závěru diskuse byl přednesen
poznatek o tom, že se rozšiřuje ruční výroba mezistěn z panenského voští
a to z důvodů úplného odstranění chemikálií používaných k léčení
včelstev. Přítel Ing. Šroll uvedl, že ve vosku je stále přítomný přípravek
DDT, který se v padesátých letech používal k hubení hmyzu ve velkém.
Špatná situace ve VČELE PŘEDBOJ

18. září 1997 je členská schůze bez přednášky. Přítomní se
seznámili s některými informacemi z Ústředí. Časopis Včelařství, který už
není v prodeji na stáncích, je adresně zasílán 50. 376 včelařům, 1. 845
včelařů dostává odborné překlady a 337 včelařů slovenský časopis Včelár.
Český svaz včelařů daroval našemu školství učebnice přírodopisu pro 7.
třídu v celkové hodnotě dvacet tisíc Kč. V učebnici je velice pěkně
popsaná včela medonosná.
Další informace se týká akciové společnosti VČELA PŘEDBOJ
jejíž akcie naše ZO i někteří z nás vlastní. Tam je dnes situace taková, že
majoritní vlastník a. s. KOOPERATIVA je v likvidaci a její akcie má v
zástavě Agrobanka. Český svaz včelařů s Agrobankou jedná o odkoupení
těchto akcií za nominální hodnotu 1. 000,-Kč za kus. Je naděje, že by pak
mohla VČELA PŘEDBOJ hospodařit beze ztrát či s nějakým ziskem. To
je však otázka mnoha let.
Červencové povodně zasáhly nejvíce Severní Moravu. Tam jsou
dnes celé oblasti bez včel. Svépomocný fond ČSV nebude mít dostatek
financí, aby pokryl všechny škody. Bylo proto navrženo zvýšit příspěvek z
10,- na 14,-Kč. Ti včelaři, kteří přišli o všechna včelstva, nebudou muset
platit členský příspěvek, ale členy budou nadále, nadále také budou
dostávat časopis Včelařství. U nás povodně postihly jen dva naše členy.
Dále jsme se dověděli, že vyšetření zimní měli bude nadále
povinné, avšak nebude zdarma. Vzorky by měly být vyšetřeny ve VÚ
včelařském v Dole. Kdo nedá vyšetřit zimní měl, poruší vyhlášku a může
mu být uložena pokuta až do výše 10.000,-Kč a to i opakovaně.
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Za členy ČSV byli přijati Václav Mareš z Velkých Kolodějí, který
včelaří ve Zminným a Pavel Dědek z Bukoviny čp. 1. Oba byli přijati bez
připomínek.
Přítel Václav Šebestyán kritizoval časopis Včelařství. Je podle něho
plný inzerátů a úroveň článků je slabá. Přítel jednatel k jeho připomínce
uvedl, že se inzeráty týkají jenom včelařské tématiky a připomínky by se
měly písemně posílat do redakce časopisu.
Přítel Vondrouš: z jednoho včelstva 4 pylové plásty a netradiční
způsob tvoření oddělků

V diskusi se přítel Oldřich Vondrouš svěřil se svojí zkušeností, jak
získat od jednoho včelstva 4 pylové plásty. Toto praktikuje v Budečácích,
které jsou na teplou stavbu. Za třetí plást od česna dá svislou mateří
mřížku která je vespodu 1,5 cm od dna úlu. Pro první tři plásty použije
dvě souše, mezi něž vloží plodový plást s otevřeným plodem. Za 14 dnů
odebere 2 pylové plásty, namísto plástu s plodem tam vloží opět plást
s otevřeným plodem a to opět mezi dvě souše.
Další jeho zkušenost: 25. června utvořil oddělky takto. Ze včelstva
odebral 2,5 kg včel a odebral k nim i matku. Do původního včelstva dal
sériové matečníky. Když pak šel podruhé vytáčet med, tak všech 5
včelstev, z nichž oddělky utvořil, bylo na med nejlepších.
20. září 1997 se ve včelařské škole v Nasavrkách konal aktiv k
postupu při vyplácení dotací a státního příspěvku. Aktivu se za naši ZO
zúčastnil přítel Zdeněk Matoušek.
Co nás stojí léčení

19. října 1997 se uskutečnila členská schůze. V první části byly
projednány organizační záležitosti. Za člena byl přijat Evžen Báchor z
Trnové, fotograf Pardubických novin, v Trnové chová 2 včelstva. Snad se
zlepší propagace včelařství a včelích produktů, alespoň v místním tisku.
Dotace a státní příspěvek se budou vyplácet na příští členské schůzi.
Dotace bude činit 150,-Kč a státní příspěvek 40,-Kč. Současně každý člen
zaplatí 150,-Kč jako členský příspěvek, 14,-Kč na včelstvo do
Svépomocného fondu, 5,-Kč na včelstvo Základní organizaci. Za léčiva
též 14,-Kč za včelstvo. Čímž budeme moci uhradit fakturu za léčiva
znějící na 27. 840,-Kč. Pro zajímavost v roce 1995 činil náklad 27.255,Kč a v roce 1996 27.030,-Kč, při čemž se vždy jednalo o dodávku 5.000
pásků Gabonu, 150 lahviček fumigačního přípravku a 110 balíčků knotů.
O dotaci a tím i o státní příspěvek požádalo 154 včelařů s 2.250 včelstvy.
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Přednáška Pavla Konečného

V další části přednášel přítel Pavel Konečný z Dobrušky. Uvedl, že
preferuje silná včelstva. Zimuje v přepočtu na standardní míru ve 4
nástavcích. Včelaří v nízkonástavkových úlech. Odmítá kombinaci velký
nástavek v plodišti a polonástavek jako medník ze dvou důvodů a to
jednak nutnost dvou různých rámků a dále s ohledem na váhu velkého
nástavku. Ve světě je nevíce používán úl Dadant a Langstroth.
Jako prevenci proti chorobám uznává především opět sílu
včelstva. Nosema nepřežije 35°C. Proti zvápenatění včelího plodu je lepší
soda nebo borax než kyselina mravenčí. Poláci používají ocet v poměru 1
dcl na 10 l vody.
Výplata dotace a státního příspěvku

9. listopadu 1997 je na členské schůzi v hotelu SYNTHESIA
vyplácen státní příspěvek a dotace. V dodatku ke směrnici ÚV ČSV č.
5/97 je upraven příspěvek do Svépomocného fondu, jehož prostředky
nestačily krýt škody způsobené letními povodněmi. Ten bude letos činit
jednotně 14,-Kč za včelstvo namísto dosavadních 7,-Kč za včelstvo volně
stojící a 8,-Kč za včelstvo umístěné ve včelíně. Pro včelaře bez včel je
poplatek jednorázový a to 14,-Kč. Pokud včelař o včely přišel při
povodních, je od poplatku osvobozen.
Z důvodů vyplácení dávek nebyl zván přednášející a tak přítel
Vondrouš připravil malou anketu. Vyzval zkušenější včelaře, aby
přednesli vlastní názory na připravené otázky. Tak se k otázce, proč
značíme matky, vyjadřovala přítelkyně Ing. Eva Jarkovská. Jak zamezit
rojení ze svých zkušeností uvedl přítel Jan Nálevka. Na otázku, jak
vyvářet vosk, odpovídal sám přítel Vondrouš. Kdy začít s chovem matek,
doporučoval přítel Jan Lopata. Na otázku zda ovlivňuje stanoviště rozvoj
včelstva, odpovídal přítel Ing. Bohumír Pitthard. Co se včelstvem majícím
hrboplod, uvedl přítel Václav Bureš. K otázce, jak nejlépe zimovat
oddělky se záložními matkami, se vyslovili př. Josef Hlaváček a Oldřich
Vondrouš. Jaký má význam barevné značení úlů, zdůvodnil přítel Josef
Hlaváček. Co je vhodné k uteplení úlů, zdůvodnili přítel Čestmír Brzek,
Václav Bureš a př. Milan Klapka. O krmení včel cukrem hovořili přátelé
Josef Hlaváček, Václav Bureš a Milan Klapka. O propolisu a jeho
významu na stěnách úlů pohovořil přítel Oldřich Vondrouš. Jaké je
nejvhodnější napajedlo pro včely, uvedli přátelé Zdeněk Skalický a Jan
Lopata. Vypadalo to jako zkoušení ve škole s tím rozdílem, že některým
„žákům“ bylo i šedesát či sedmdesát, avšak z jejich odpovědí se mohli
poučit mnozí.
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Přítel Vondrouš porovnával odpovědi na jednotlivé otázky s
odbornou anketou v časopisu Včelařství a konstatoval, že se většina
shodovala, vyskytlo se však několik protikladných názorů. Tak to už
v životě bývá. Na závěr jsme zjistili, že do konce této besedy vydrželi
právě ti zkušenější včelaři, kteří by mohli své zkušenosti spíše předávat,
než jim naslouchat. Byl to však pokus oživit besedu a při tom se dovědět
v kostce něco užitečného.
Protože se však blížil čas oběda a měl se ještě sejít výbor, tak
předseda probíhající diskusi přerušil a členskou schůzi ukončil.
Téhož dne výbor připravuje mimo jiné program VČS, která byla
přeložena na leden

Výbor téhož dne připravoval program 91. Výroční členské schůze,
která byla přeložena na leden 1998. Doplnil text oběžníku, který připravil
přítel Zdeněk Matoušek. Text byl předán příteli jednateli k rozmnožení a
rozeslání. Výboru se dostalo informace od přítele Matouška o tom, že si
20 našich členů nepodalo včas žádost o dotace a že tito tudíž nedostanou
ani státní příspěvek. Dvěma včelařům a to přátelům Josefu Vlachovi a
Bohuslavu Slavíkovi bude vrácen členský příspěvek, neboť jak je vpředu
uvedeno, byli poškozeni letní povodní.
Oběžník ZO

7. prosince 1997 rozesílá přítel Ing. Šroll oběžník. V něm jsou
uvedeny termíny následujících členských schůzí. Dále je v něm důležité
upozornění, které se týká zásad pro výplatu dotací a státního příspěvku.
Ti, kdož si nebudou moci pro dotace a státní příspěvek sami přijít, předají
plné moci členům, kteří jim je vyzvednou. Včelaři, kteří mají včelstva
mimo území naší organizace, musí současně z žádostí o dotace předložit
potvrzení o registraci u jiné základní organizace. Připomíná i povinnost
těchto včelařů včas oznámit, zda jim bude léčivo zajišťovat základní
organizace, na jejímž území mají včelstva.
V oběžníku je uveden i způsob zajišťování léčiv pro příští rok a
upozornění, že nejdéle na prosincové schůzi je nutno odevzdat protokoly o
ošetření včelstev, které proběhlo v roce 1997, a že se budou v druhé
polovině ledna opět odebírat vzorky měli. Vyšetření jednoho směsného
vzorku bude stát 10,-Kč, když doposud tyto vzorky vyšetřovalo Okresní
veterinární zařízení zdarma.
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Poslední setkání v roce 1997 a na něm „Úlová otázka“ Ing.
Vladimíra Řeháčka

14. prosince 1997 se v tomto roce setkáváme naposledy. Přítel
Vondrouš připomněl, že v lednu bude jubilejní 90. Výroční členská schůze
a vyzval přítomné, zda by se mezi nimi nenašel někdo, kdo by mohl
konání této schůze zpestřit hudbou. Nikdo na tuto výzvu nereagoval. Asi
mezi námi není aktivních hudebníků. Po projednání organizačních
záležitostí sdělil přítel Ing. Šroll, že na zasedání ÚV ČSV bylo opět
jednáno o zakoupení akcií a. s. VČELY PŘEDBOJ i o zakoupení učiliště
v Nasavrkách naším Svazem. Dále nechal hlasovat o návrhu, který vzešel
z ÚV ČSV a to aby byly zrušeny členské legitimace ČSV. Návrh byl
naprostou většinou přítomných zamítnut.
Potom se slova ujal přednášející přítel Ing. Vladimír Řeháček z
Nasavrk. Téma "Úlová otázka" pojal poměrně obšírně a to od prvních
pokusů o rozebíratelné dílo až po současnost. Jako zajímavost uvedl
výzkum včelařů Nepraše a Brenera, kteří zjistili, že se v Českých zemích
včelaří ve 29 typech úlů. Paradoxně k tomuto zjištění, ve snaze sjednotit
úlovou otázku se Slovenskem, zavedli další typ úlu "Čechoslovák" s
rámkovou mírou 37x30cm. Přitom bylo spočítáno, že přechod na
jednotnou míru by s přihlédnutím k počtu včelstev a kapacitě výrobního
družstva, trval kolem 300 let.
Replikou: „Kdo má hodně času a neví si s ním rady, ať si koupí
Budečák“ zrekapituloval nejběžnější úly u nás, kterými jsou: Budečák,
Český univerzál, Moravský univerzál, Pětiletka a Čechoslovák.
Z jeho přednášky byly zaznamenány zásady, které by měl splňovat úl. V
první řadě musí splňovat biologické podmínky:
- úl musí být dostatečně velký
- musí mít dostatečně velké česno
- musí mít vysoký podmet, který působí jako přetlakový ventil
- měl by mít uteplené víko, které podněcuje vlastním teplem
V druhé řadě musí vyhovovat i včelaři:
- váha plného nástavku by měla být maximálně 15 až 22 kg
- měl by splňovat vysokou kulturu práce
- měl by umožnit snadný chov matek
- měl by umožnit jednoduchý způsob léčení Varoázy
- měl by umožňovat jednoduché krmení včel, nejvhodnější je
použití 4 l lahve s víčkem ve stropě úlu.
Nebude asi snadné vyrobit úl takový, aby splnil úplně všechny uvedené
požadavky.
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Zajímavá přednáška se protáhla do poledního času a tak po jejím
skončení předseda poděkoval příteli Ing. Řeháčkovi, popřál jemu i všem
přítomným pěkné svátky a hodně zdraví a včelařských úspěchů v novém
roce 1998 a naše setkání ukončil.

Rok 1997 byl opět úrodný. Začínáme uvažovat o důvodech
postupného zvyšování produkce medu. Mezi námi převažuje názor, že by
to mohlo být způsobeno postupným zlepšováním životního prostředí.
Ubylo spadu a množství kysličníku siřičitého. U většiny elektráren byly
nainstalovány odlučovače a z naší země zmizelo mnoho komínů chrlících
tuny a tuny zplodin. Naše země přestala být kovárnou socialistického
tábora. Nemalý vliv má i skutečnost, že zemědělci i v naší krajině začali
vysévat řepku ozimou, kterou do roku 1989 sít nesměli.
Příroda sama letos dala najevo, že nebude v našich silách „poroučet
větru dešti“, jak se to zpívalo za komunismu a ukázala svoji sílu na
horním toku Labe a zejména na Moravě, který byl v červenci z velké části
pod vodou.
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