ROK 1998
Začal nám další rok. Rok, v němž vzpomeneme třicátého výročí
okupace naší země "spřátelenými armádami" tzv. Varšavské smlouvy dne
21. srpna 1968. Jak ten čas letí.
Jaký bude ten letošní, končící opět na osmičku? Doufejme, že to
bude rok, kdy se budeme moci všichni věnovat jen své práci a zálibám.
Připravuje se 90. VČS, dostali jsme sponzorský dar, musíme měnit
místo našeho setkávání

Činnost naší organizace začíná 14. ledna 1998, kdy se poprvé
schází výbor, aby připravil a organizačně zajistil program na 90. Výroční
členskou schůzi, která se bude konat 25. 1. 1998. Přítel Ing. Panuš předal
pokladníkovi sponzorský dar 5.000,-Kč od firmy IPPON s. r. o. Pardubice.
Je to první vlaštovka, která se ze strany soukromých podnikatelů na
podporu včelařství na Pardubicku objevuje.
Jako na předchozích VČS i letos uspořádáme tombolu. Přispějí do
ní přátelé Oldřich Vondrouš - 5 matkami, Zdeněk Skalický - 2 balíčky po
1/2kg mezistěn, Ing. Josef Šroll - medovinou a Václav Bureš - 10 cenami.
Vyvstal nám další problém a to v souvislosti se zvýšením ceny za
pronájem v hotelu SYNTHESIA a to na 300,-Kč/hodinu. Také se tam
změnily podmínky a to v tom směru, že by byla schůzovní místnost volná
až od 10. hodiny, a to by pro nás bylo pozdě. Schůze by nás tam přišla na
1.000,-Kč, což by naši pokladnu brzy zruinovalo.
Přítel Zdeněk Matoušek dal typ na místo, kde bychom mohli konat
členské schůze a to na jídelnu VESTR, která se nachází v areálu
Winternicových mlýnů za Chrudimkou. Je tam místo pro 80 lidí a platí se
za hodinu 100,-Kč. Byl mu dán úkol, aby tam tuto věc dohodl a pokud
bude dohoda potvrzena, tak hotelu SYNTHESIA dáme výpověď.
Výbor odsouhlasil odměnit přítele Františka Klejcha za jeho práci,
kterou má s přejímáním vzorků měli a jejich předáváním na vyšetření,
finanční částkou 500,-Kč. K vyšetření budeme vzorky dávat jako v
minulých letech opět na zdejší Veterinární zařízení, neboť by se
zkomplikovala situace těm, kteří by chtěli kočovat za pastvou. Zdejší
Veterinární zařízení by prý vyšetření ve VÚ včelařském neuznala a nedala
by povolení k přesunu včelstev.
Léčiva pro letošní rok zajistí jako obvykle přítel Ing. Stanislav
Poskočil z VÚ včelařského v Dole.
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90. Výroční členská schůze
25. ledna 1998 se v KD PARAMO na Dukle koná již 91. Výroční
členská schůze, kterou řídil místopředseda ZO přítel Ing. Josef Křepela.
Při příchodu nás vítala hudební skupina pana Kalouska. Bylo to pěkné
přivítání, avšak přemíra decibelů mnohým vadila, neboť si nemohli
pohovořit s přísedícími, tak jak jsou před každou schůzí zvyklí.
V úvodu byl bez připomínek schválen program VČS a byly zvoleny
komise a to v tomto složení:
Návrhová: přátelé Zdeněk Skalický, Jaroslava Dvořáčková, Josef Forman.
Mandátová: přátelé Václav Bureš a Oldřich Kimler.
Po úvodních formalitách předseda přítel Oldřich Vondrouš úvodu
svého vystoupení oznámil, že jsme dostali další sponzorský dar na naši
činnost a to částku 5.000,-Kč od stavební firmy DESTA jejímž majitelem
je Ing. Břetislav Váňa.
Potom přednesl slavnostní projev předsedy. Uvedl v něm některé
momenty z historie organizovaného včelaření u nás. Připomněl jména
dřívějších i nynějších členů, kteří se svojí prací zasloužili o naši
včelařskou organizaci. Byli to především Alois Čapek, Jan Báča,
Jindřich Fořt, Jaroslav Hahn, Ladislav Svoboda, Dr. Josef Hendrych,
Bohumil Kupa, Josef Moravec, Adolf Kroupa, Ing. Jiří Vojtěch, Jan
Lopata, Vlastimil Benadik, Oldřich Vondrouš, Čestmír Záruba.
Rozdílné hodnocení uplynulého včelařského roku

Jednatel přítel Ing. Josef Šroll ve své zprávě nejprve zhodnotil
uplynulý rok z pohledu včelařského. Byl to podle něho rok se slabými
výnosy. Snůška byla jen květová, medovicová se pak již nedostavila.
Záměrně píši "z jeho pohledu", neboť on včelaří na Trutnovsku a to v
místě, kde mívá pozdější medovicovou snůšku. My zde v Polabí,
konkrétně přímo v Pardubicích máme ze svých včeliček povětšinou jen a
jen med květový. Na snůšku jsme si stěžovat nemohli, neboť už po
několik let je i v okolí pěstována řepka olejka a zatím se v průběhu jejího
kvetení našlo vždy alespoň několik příznivých dnů, které umožnily
včelám, nanosit i z této plodiny dostatek nektaru. Zde nebyly výjimky ani
40 kg. Je pravda, že se v průběhu minulého roku výkupní ceny medu
zvyšovaly, ale ti, kdož počítali s medovicovou snůškou, přišli zkrátka.
Nyní ještě ke zprávě jednatele přítele Ing. Josefa Šrolla. Ten
uvedl, že zvyšování cen včelařských potřeb může být jednou z příčin, proč
nepřibývá zájemců z řad mladých. Příčinou může být také to, že nemáme
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jediný včelařský kroužek, v němž bychom měli možnost zasívat semínka
zájmu o včelařství mezi těmi nejmladšími. Musíme se více věnovat
mládeži, tak jako se nám věnovali dobří sousedé a dědové, kteří již nejsou
mezi námi.
V průběhu roku jsme měli 5 výborových a 10 členských schůzí. Na
členských schůzích jsme měli 5 přednášek s velmi dobrým ohlasem.
Dále ve zprávě konstatoval, že byla celá řada našich členů, kteří si
nepodali žádost o dotace a tím i o státní příspěvek. Ti, pokud si do konce
ledna nezaplatí členský příspěvek, pozbudou členství se vším všudy.
Věkový průměr členů a jak „stárneme „
K dnešnímu dni máme 156 členů, do 20 let není žádný člen, od 21
do 30 let = 4 členové, od 31 do 40 let = 8 členů, od 41 do 50 let= 21, od 51
do 60 let = 20, od 61 do 70 let = 41, od 71 do 80 let = 34, od 81 do 90 let
= 5 členů, nad 90 let žádný člen. Naši členové chovají celkem 2. 253
včelstev. Do 15 včelstev má 123 včelařů (ti chovají celkem 753 včelstev),
16 až 30 včelstev = 19 včelařů, (397 včelstev), nad 30 včelstev = 13
včelařů (1103 včelstev). Věkový průměr je 60, 4 let.
Jaký je trend věkového průměru členů, počtu chovaných včelstev a
počtu našich členů:
1995

1996

1997

Věkový průměr

57, 5 let

59, 4 let

60, 4 let

Počet členů

184

174

156

Počet včelstev

2. 538

2. 359

2. 253

Tabulka hovoří jasnou řečí: stárneme, ubývá nás a ubývá i včelstev.
Úplně nakonec seznámil jednatel členy s tím, že hledáme nové
místo pro naše setkávání.
Jak jsme na tom s financemi

Přítel Zdeněk Matoušek nás informoval o stavu hospodaření naší
ZO: V době od 1. ledna 1997 do 31. prosince 1997 jsme měli příjmy
celkem 24. 142, 25 Kč a výdaje činily celkem 26. 887, 10 Kč. Rozdíl tedy
byl 2. 774, 85 Kč. Na letošní rok 1998 máme takovýto finanční plán:
Příjmy celkem 17. 500, - a výdaje 21. 500,-Kč.
Současný stav našich financí je následující: běžný účet v IPB = 8.
266, 67 Kč, termínovaný vklad = 30. 200,-Kč, hotovost = 1. 572, 70 Kč
Finance naší Základní organizace činí 40.039, 37 Kč + 10 akcií a. s.
VČELA PŘEDBOJ.
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Hospodář Josef Havrda konstatoval, že se oproti stavu inventáře ZO
v předminulém roce 1996 nic nezměnilo.
Zpráva nákazového referenta přítele Ing. Stanislava Poskočila byla,
pokud se týká Varoázy, příznivá. Minulého roku vykázalo 95% včelstev
nízkou intenzitu napadení a to do 3 roztočů VJ na včelstvo. Problémem se
však jeví rozšiřování zvápenatění včelího plodu, které jsme v minulosti
téměř neznali. Nakonec své zprávy poděkoval příteli Františku Klejchovi
za jeho práci se soustřeďováním a předáváním vzorků měli do
Veterinárního zařízení.
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll při kontrole usnesení z minulé VČS
rozporoval dva jeho body. Jednak se změnila částka účelového poplatku z
5, - na 2,-Kč a nebyl uplatňován požadavek zaplatit z nakupovaných
předmětů a zařízení 1% z ceny do pokladny ZO. Toto pozbylo aktuálnosti
a nebude to v žádném z příštích usnesení.
Předseda revizní komise přítel Čestmír Brzek uvedl, že spolu
s Oldřichem Kimlerem provedli kontrolu u pokladníka přítele Zdeňka
Matouška, při níž zjistili, že finanční agenda je přítelem Matouškem
vedena vzorně a navrhuje mu udělit absolutorium.
Po přestávce, v níž bylo podáváno malé občerstvení, předal přítel
Oldřich Vondrouš knižní odměny za práci pro ZO příteli Františku
Klejchovi, příteli Čestmíru Zárubovi a Josefu Havrdovi.
Jménem OV ČSV pozdravil naší VČS přítel Ing. Emanuel Veselý.
Ve svém příspěvku na dotaz, co dělat se včelařem ve Starých Čívicích,
který není organizován a svá včelstva neléčí, odpověděl, že je potřeba jeho
jméno oznámit na Veterinární správě a ta mu může udělit pokutu až do
výše 10.000,-Kč. Dále uvedl, že v loňském roce bylo v České republice
přihlášeno 510.000 včelstev. Doporučil také všem, kdož mají možnost
využívat nedávno zavedené medium INTERNET, aby tohoto prostředku
využili, neboť v něm včelaři diskutují a vyměňují si názory už i v češtině.
Sám se o tom přesvědčil, když vznesl na INTERNETU dotaz, kde a jak si
opatřit léky proti alergii na včelí bodnutí. V krátké době mu byly
poskytnuty informace včetně toho, jak na alergickou reakci využít
akupresuru.
Přítel Zdeněk Skalický připomněl výboru, že by měl zajistit
důvěrnickou síť, aby tato zajišťovala řádný chod organizace. Potom
přednesl návrh na usnesení, které bylo schváleno bez připomínek.
VČS byla usnášeníschopná, neboť se jí zúčastnilo 82 % členů.
V 11. 40 hodin př. Ing. Křepela VČS ukončil.
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Kooptace přítele Ing. Stanislava Panuše do výboru

Po VČS se ještě krátce sešel výbor ZO, aby kooptoval Ing.
Stanislav Panuše, bytem Pardubice, ul. Jindřišská 2039 za člena výboru.
Přítel Panuš je tajemníkem Okresního úřadu Pardubice. Dále bylo uloženo
příteli Matouškovi, aby rozeslal oběžníky těm členům, kteří nebyli na
VČS. Těm, kteří se zúčastnili, byly oběžníky předány na schůzi. Přítel Ing.
Poskočil pak dostal úkol do příští výborové schůze připravit přehled o
tom, jak fungují nebo nefungují úsekoví důvěrníci, aby bylo možno
důvěrnickou sít aktivizovat.
Jedná se o příspěvku od Okresního úřadu Pardubice

14. února 1998 se schází výbor v TENIS KLUBU v Labské ulici.
Přítomni jsou tito přátelé: Ing. Josef Šroll, Ing. Stanislav Panuš, Oldřich
Kimler, Václav Bureš, Zdeněk Skalický, Ing. Josef |Křepela, Ing. Eva
Jarkovská, Ing. Bohumil Pitthard, Ing. Stanislav Poskočil, Josef Havrda.
Přítel Ing. Panuš informoval, že se v současné době jedná o
způsobu příspěvku včelařům našeho okresu. Tato záležitost se bude řešit
přes OV ČSV . Dále upozornil, že v informaci z Ministerstva zemědělství
ČR je uvedeno, že by měla být dotace i letos ve výši 150,-Kč na včelstvo a
že by měl být přiznán i příspěvek 10,-Kč na vyšetření zimní měli.
Přítel Ing. Poskočil vyhodnotil předběžně jednotlivé úseky a došel
k závěru, že problémy jsou v Lánech na Důlku, v Srnojedech a ve
Svítkově. V Bohumilči a v Újezdu nefungují důvěrníci vůbec. Sdělil též,
že mu přítel František Klejch naznačoval, že už asi nebude schopen příští
rok přebírat a odevzdávat vzorky měli, neboť jej tato činnost již zmáhá.
K tomu dlužno dodat, že se přítel Klejch narodil 22. 7. 1920…
Setkáváme se poprvé v jídelně podniku VESTR,

22. února 1998 se v jídelně podniku VESTR, v areálu
Winternicových mlýnů, koná členská schůze, kterou řídí předseda přítel
Oldřich Vondrouš. Na schůzi nebude přednáška. Příteli Ing. Šrollovi se na
žádost o přednášku od přítele Ing. Titěry z VÚ včelařského v Dole dostalo
odpovědi, že v Pardubicích již přednášel a že od té doby nic nového
nevymyslel a také že je hodně pracovně zaneprázdněn.
Pokud by si někdo chtěl doplnit své vědomosti, může se přihlásit do
Nasavrk, kde se dne 1. března 1998 koná „Včelařská akademie“. Budou
tam uskutečněny přednášky na téma „Nejzávažnější choroby včel“ a
„Včelaření v Arkansasu“. Hned se přihlásilo 12 členů.
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Odměna přátelům O. Vondroušovi a Zd. Matouškovi,

Po projednání organizačních záležitostí, předal přítel Ing. Šroll jako
člen ÚV ČSV, přátelům Oldřichu Vondroušovi a Zdeňku Matouškovi
vyznamenání, které jim udělil ÚV ČSV za jejich dosavadní obětavou práci
pro rozvoj včelařství na Pardubicku. Mimo diplomů jsou také odměněni
finanční částkou 500,-Kč. Oběma pak popřál vše nejlepší a hodně dalších
úspěchů v jejich včelařské činnosti.
Výsledky vyšetření zimní měli

Přítel Ing. Poskočil seznámil přítomné s výsledky letošního
vyšetření zimní měli. Celkový výsledek je obdobný jako minulého roku.
K vyšetření bylo předáno 178 směsných vzorků a z nich bylo pozitivních
94. V těchto pozitivních jich je 95% do třech roztočů na jedno včelstvo.
Intenzita napadení je v 90, 5% vzorků nízká a to pod tři roztoče VJ na
včelstvo. Dále přečetl seznam obcí a k nim jména příslušných důvěrníků.
Ze seznamu vyplynulo, že až na obce Černá za Bory, Bukovina,
Bohumileč a Újezd, důvěrnická síť vcelku funguje.
Přítel Ing. Šroll doporučil všem, kdož mají přístup k Internetu, aby
ho využívali. Uvedl, že do tohoto media přispěl návodem a to jak
produkovat plástečkový med. Na to se mu ozval zájemce, že by chtěl od
něho plástečkový med vykupovat. Ví o dalších včelařích, kteří jsou
účastníci na internetu. Těmi jsou přátelé Ing. Emanuel Veselý, Ing.
Stanislav Panuš a Jaroslav Hrdina.
Přítel Oldřich Vondrouš upozornil, že pokud se někdo rozhodne
tlumit varoázu Formidolem, tak musí dát na jednom stanovišti odparné
destičky do všech včelstev najednou. Jinak hrozí vzájemné vylupování.
Videozáznamy

Druhou část členské schůze vyplnily videozáznamy, které uvedl
na vlastním videopřehrávači a televizním přijímač přítel Václav Bureš .
Nejprve to byly záznamy o lidové tvořivosti na Pardubicku. Jako první
předvedla členka naší ZO, přítelkyně Zdena Moravcová ze Žižína, zdobení
medového perníku, dále jsme viděli zdobení velikonočních kraslic,
vytváření ozdob ze slámy, paličkování krajek a zdobení výšivkou.
Poslední byla ukázka z pořadu České televize o propagaci včel doktorem
Garym z USA, který se předvedl se včelami na vlastním těle.
Včelařská akademie v Nasavrkách

1. března 1998 se koná v Nasavrkách tzv. "Včelařská
akademie", na níž byly předneseny dvě přednášky a to "Nejzávažnější
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choroby včel" a "Včelaření v Arkansasu". Od nás se zúčastnili přátelé:
Oldřich Vondrouš, Čestmír Brzek, Zdeněk Skalický, Oldřich Kimler,
Vlastimil Benadik, Ing. Josef Křepela, Ing. Miroslav Novotný, Seifert,
Ing. Stanislav Poskočil, Josef Janeček a Jaroslav Kraus.
19. března 1998 jsme přivítali přítele Fryntu, který nám bude
přednášet na téma "Jarní rozvoj včelstev až do medobraní a rentabilita
včelaření". Před tím však konstatujeme skutečnost, že ze 178 vzorků
vyšetřované zimní měli je 52% pozitivních. Z nich je 17 vzorků s počtem
roztočů vyšším jak tři na jedno včelstvo.
Př. Ing. Šroll rozděluje formidolové destičky těm, kteří si je na
jedné z minulých schůzí objednali.
ÚV ČSV chce odkoupit od drobných akcionářů jejich akcie

Informuje o tom, že aby se stal většinovým vlastníkem a. s. VČELA
PŘEDBOJ Český svaz včelařů, nabízí členům, kteří vlastní akcie této a. s.,
že je od nich odkoupí. Jinak tito včelaři, kteří tam budou dodávat med,
dostanou o 1,-Kč za kilogram více. Dividendy z akcií ještě několik let
nebudou. Uvedl, že to bude výhoda pro držitele akcií.
Změna v přijímání nových členů do ČSV

Došlo ke změně v přijímání nových členů. Nového člena může
přijmout výbor a ten si nechá toto rozhodnutí následující členskou schůzí
schválit. Hlášení o nově přijatém členovi musí jít ihned na ÚV ČSV a to s
přesnými osobními údaji a s dokladem, že zaplatil na daný rok členský
příspěvek. Tím bude nový člen přijat a bude také i pojištěn. S těmito
podmínkami byl za člena přijat Petr Kohout ze Stéblové čp. 13. Doposud
nevčelaří a členem bude až po zaplacení členského příspěvku.
Které léky proti varoáze jsou včelám více a které méně škodlivé

Ještě před přednáškou seznámil přítel Oldřich Vondrouš přítomné s
poznatky o jednotlivých lécích, které používáme k ošetřování včelstev, jak
je získal v Nasavrkách na "Včelařské akademii". Ne každý lék má stejnou
účinnost vůči Varoáze a vůči včelám. Trojnásobně větší množství účinné
látky amitrázu včelám téměř neuškodí. U fluvalinátu je pozorována
úmrtnost včel již při dvojnásobném překročení doporučeného množství
této účinné látky. Formidol - kyselina mravenčí nenechává žádná škodlivá
rezidua ve včelích produktech, nesmí se však přehnat jeho koncentrace.
Již při malém jejím překročení včely hynou. Koncentrace je závislá hlavně
na teplotě a velikosti prostoru. S formidolem je potřeba se naučit zacházet.
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Přítel Frynta:Jarní rozvoj včelstva až do medobraní a rentabilita
včelaření

Přítel Frynta se ve své přednášce zmínil i o zvláštnostech letošní
zimy, která byla velmi mírná a včelstva nepřestala plodovat. Zdůraznil
význam jarní prohlídky, při níž musíme dělat rozhodnutí, která významně
ovlivní rentabilitu naší práce. Hodnotíme zásoby i sílu včelstva. Včelstva
slabá, která neobsedají alespoň 5 rámků, spojujeme a to jejich přidáním ke
včelstvům silnějším. Nechtějme ze 3 slabých udělat jedno silné včelstvo.
Připomněl i úkony, které nám usnadňují zvládat rojovou náladu i opatření,
pokud tato již vznikla: oddělky, smetence - přeletáky. V druhé části pak
řekl, že rentabilitu nemusí sledovat ti, co včelaří pro zábavu a mají tak do
deseti včelstev. Počet včelstev nad deset, pak už včelaře nutí, aby se o
rentabilitu začal zajímat. Doporučil prodávat med v drobném a přebytky
realizovat prostřednictvím VČELY PŘEDBOJ. Dodal, že je dnes ve světě
nadprodukce medu, která nám ztěžuje jeho odbyt.
Přítel Ing. Titěra: Po medu je ve světě poptávka

16. dubna 1998 přijel přednášet přítel Ing. Dalibor Titěra z VÚ
včelařského v Dole, který se přece jenom uvolil u nás přednášku provést.
Ten v úvodu svého vystoupení reagoval na poznámku předchozího
přednášejícího přítele Frynty uvedenou v zápisu z předešlé schůze a to v
tom, že dnes již není pravda, že by byla ve světě nadprodukce medu. Toto
platilo donedávna. Přišlo se však na to, že velcí obchodníci se tímto
názorem, který rozšiřovali, snažili stlačit výkupní ceny co nejníže. Uvedl,
že za poslední tři roky, se světové zásoby medu vyjedly. Tradiční
producenti medu přišli o velké počty včelstev a medy z oblastí , kde ho je
přebytek, nemusí být kvalitní. Skutečnost, že medu není nadbytek působí
tak, že i pro nás se stane zajímavější i jeho cena. V Evropě zlikvidovala
Varoáza tisíce včelstev a proto je zájem o koupi oddělků.
Biologie a výživa včelstev

Vlastní jeho přednáška na téma "Biologie a výživa včelstev" byla
zaměřena na základy jejich výživy a to na pyl. Ten jediný, neboť
neexistuje žádná rovnocenná náhražka, umožní vytvoření masy včel. Na 1
kg včel je potřeba 25 dm2 plodu a totéž množství (rozměrově) i pylu.
Takové množství pylu se však ve včelstvu v předjaří nikdy téměř nenajde.
Proto je vhodné v době přebytku pylu odebírat pylové desky, a ty použít v
podletí i na jaře. Jinak, aby mohly včely potřebné množství pylu na jaře
nanosit, potřebují k tomu alespoň dva týdny v dubnu s pěkným počasím a
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samozřejmě též zdroj pylu v jejich doletu. Čistota a dezinfekce je polovina
zdraví i u včel. Druhou polovinou jsou pak bakterie a zejména správná
mikroflóra v žaludku včely. Ta může být někdy narušena podáváním
antibiotik. Poznatkem ze světa, že na jednom stanovišti je vhodné mít
nejvýše 12 včelstev, svoji přednášku ukončil.
Potom se ještě dosti dlouho diskutovalo o způsobech, jak uchovat
pyl pro pozdější použití. Podle přítele Ing. Titěry je možno pylové desky
ihned po vyjmutí ze včelstva zatavovat do polyetylénové folie, nebo
zasypávat cukrem, nesmí však být ve vlhkém prostředí, též zmrazením
neztrácí pyl na své hodnotě, nesmí však vyschnout, ve větším by se pak
vyplatilo izolovat malou místnůstku a tam pomocí agregátu udržovat
teplotu pod deset stupňů. Dal by se tam i uchovávat med pro pozdější
realizaci. Podle přítele Ing. Šrolla se dají pylové plásty 2x sířit a pak je
proložit novinami a pomerančovou kůrou. Přítel Vondrouš pak zase po
snůšce soustředí pylové desky do jednoho včelstva a pokrmí ho. Včely pyl
zanesou sladinou, která ho dobře ochrání.
Vyzbrojeni teoreticky pak jdeme do včelařské sezóny s tím, že se
příště setkáme až v srpnu.
Rozdělování léčiva, videozáznam o návštěvě u manželů
Singerových v Rakousku

20. srpna 1998 se scházíme ve VESTRU, udření od tahání plných
konví medu, a s pocitem, že se tato sezóna vydařila. Včelám v době
snůšky přálo počasí i zemědělci, kteří opět vyseli řepku olejku.
Za členy byli bez připomínek přijati Ing. Ladislav Holeček z Mnětic
čp. 48 a Jiří Dalecký ze Starých Ždánic 56.
Př. Ing. Poskočil přiděluje důvěrníkům TAKTIK pro podzimní
fumigace. Je připomenuto, že se musí žádosti o dotace, jejichž formuláře
byly otištěny v časopisu Včelařství, podat nejpozději do konce září. Opět
platí, že kdo do tohoto termínu žádost nepodá, nedostane ani dotaci ani
státní příspěvek.
Po projednání těchto záležitostí, promítl přítel Václav Bureš
videozáznam pořízený na zájezdu ZO ČSV Žďár n. Sázavou do Rakouska
k panu Singerovi. První část záznamu byla o cestě a zastávkách u
kulturních památek, tedy bez včelařské tematiky, což většinu přítomných
nezaujalo a v průběhu této části jídelnu VESTR, kde se schůze konala,
opustili. Učinili tak ke své škodě, neboť v druhé části, která byla natočena
u manželů Singerových, bylo hodně věcí ke shlédnutí i k poučení.
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Jak chovají matky u Singerů v Rakousku

Jsou to včelaři, kteří chovají 500 včelstev a ročně vyprodukují na
5.000 matek a to ne ledajakých. Jejich matky jsou žádané po celém světě.
Paní Singerová předvedla názorně postup při chovu matek. Prozradila také
metodiku, kterou při chovu používají. Velkou pozornost věnují výběru
chovného materiálu. Jejich postup je následující. Hodnotí všechny matky
první dva roky, průměrně po dvou letech vyměňují a ponechávají jen
nadprůměrné. Hodnotí se zejména: VÝKON, MÍRNOST, NEROJIVOST,
ZDRAVOTNÍ STAV. Teprve v pátém roce života matky se hodnotí její
exteriér a bere se od ní chovný materiál. K chovu používají larvičky, staré
2 hodiny. Při přelarvování si svítí svítilnou upevněnou na čele.
Přelarvovávají do voskových misek o průměru 9 mm. Chovný rámek má
50 misek, které jsou na lištách tzv. cik-cak. Kontrolu provádějí osmého
dne, chovný rámek pak dvanáctý den přeloží do plodiště, do jehož
podmetu dají mísu s osolenou vodou, aby byla v plodišti 70% vlhkost
vzduchu. Patnáctého dne, pak matečníky školkují. Výměny matek
provádějí pomocí umělého roje, který dají na dva dny do sklepa, pokrmí
ho 1 litrem cukerného roztoku. Včely mají velmi mírné, což bylo vidět, že
při práci v úle, kde kolem dokola stáli účastníci zájezdu. Nepoužívají
kouř, včely při práci občas porosí vodou. Jejich rámková míra je
42x25cm. Tolik velmi stručně, co se mi podařilo v průběhu projekce
záznamu poznamenat.

21. srpen

Jedenadvacátý srpen 1968 si můžeme při jeho kulatém výročí
připomenout i několika řádky v této kronice. V noci z 20. na 21. srpna
1968 se k nám začalo hrnout ze všech stran vojsko pěti armád a to
tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), krátce
řečeného "Sovětského svazu", Polské lidové republiky (PLR), Maďarské
lidové republiky (MLR), Bulharské lidové republiky (BLR) a Německé
demokratické republiky (NDR, což byla východní část Německa,
spravovaná po 2. světové válce jednou z vítězných mocností a to
Sovětským svazem). Na okupaci se té noci podílelo na 600 tisíc vojáků,
kteří měli k dispozici 6.300 tanků, dva tisíce děl a raket, 550 bojových a
250 dopravních letadel. Proti takovéto přesile se nebylo možno bránit.
Přesto během prvních dnů okupace přišlo o život 82 našich občanů, 300
jich bylo zraněno těžce a 500 lehce. V průběhu dalšího období, když se do
vedení Komunistické strany a následně i do státních funkcí dostali lidé,
kteří buď vstup vojsk zosnovali (Vasil Bilak, Indra, Hoffman, Kapek,
Kolder, Švestka - tzv. signatáři "zvacího dopisu"), nebo jej schvalovali,
nastalo v dubnu 1969 období tzv. "normalizace", které připomínalo tuhá
10

padesátá léta. Statisíce lidí bylo postiženo zákazem výkonu povolání,
jejich děti se většinou nedostaly na studia a k tomu stačila v drtivé většině
případů jen obligátní větička v posudku, který vypracovala třeba i
domovní důvěrnice, a která zněla "nesouhlasil se vstupem vojsk
Varšavské smlouvy" a někdy i to, že se člověk radoval z vítězství nad
Sovětským svazem na mistrovství světa v ledním hokeji. . . .
Jako příklad je možno uvést našeho bývalého předsedu a učitele
včelařství přítele Jaroslava Hahna, který byl svého času zbaven všech
funkcí v ČSV a byla mu zakázána činnost učitele včelařství. Zákrok byl
zdůvodněn tím, že si dovolil přečíst na Výroční členské schůzi citát z
nějaké "svaté knihy". V inkriminovaném citátu se hovořilo o tom, co bude
předcházet konci světa. Nejprve oheň a pak věčný led, tedy přesně to, co
by nás čekalo, kdyby se použil jaderný arzenál, který mělo a má lidstvo
dodnes k dispozici. . .
Opět problém s léčivy u těch, kteří včelaří jinde

14. září 1998 se schází výbor v TENIS CLUBU, aby za řízení
přítelem Oldřichem Vondroušem, připravil náplň na členskou schůzi,
neboť nebude přednáška. Mimo běžné organizační záležitosti tam přítel
Matoušek seznámí členy s podmínkami výplaty dotace a státního
příspěvku, zopakují se metody léčení a nedostatků, jakých se při tom
včelaři dopouštějí, výrobu plástečkového medu přiblíží přítel Ing. Šroll a
přítel Vondrouš, pohovoří o poznatcích ze zájezdu Žďárských včelařů k
panu Singerovi do Rakouska.
Mimo jiné je projednán návrh přítele Skalického, abychom dali
zástupcům firmy IPPON s. r. o. nějakou pozornost za sponzorský dar naší
ZO. Bylo dohodnuto, že pro tuto firmu zajistí věcné dárky tito přátelé: 5kg
medu a 5 lahví medoviny Oldřich Vondrouš, 3 kg tmavého medu Ing.
Josef Šroll, zdobený perník od Zdeny Moravcové zajistí Ing. Křepela.
Zapisovatel dostal za úkol napsat článek do Pardubických novin a v něm
poděkovat tomuto prvnímu sponzorovi.
Přítel Václav Bureš vyslovil politování nad tím, jak dopadla účast
na členské schůzi v srpnu, kde uváděl videozáznam o zájezdu do
Rakouska.
Opakuje se také situace s léčivy u těch, kteří si je zakoupili jinde a
nám to do 20. dubna neoznámili. Měli bychom na nich zaplacení léků
vyžadovat a léky jim dát k dispozici pro použití v tomto roce. Letos
pokladník zaplatil za léčiva 28. 980,-Kč, na jedno včelstvo pak tato
přijdou na 15, 28 Kč.
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Mor ve Svojšicích a Barchov nejblíže k ochrannému pásmu

17. září 1998 na členské schůzi přijímá přítel Matoušek žádosti o
dotace. Od jednatele OV ČSV Ing. Emanuela Veselého se nám dostává
informace, že ve Svojšicích je ohnisko moru včelího plodu a že ochranné
pásmo zahrnuje několik obcí našeho okresu. Jedinou obcí, na území naší
ZO a tomuto pásmu nejblíže je Barchov.
Za členy naší ZO byly přijaty Helena Čapská, včelaří v Čepí a Jana
Kopecká z Pardubic, která má včelstva v Dolanech.
Přítel Oldřich Vondrouš pohovořil o výhodách zaklíckování matek
před podzimními fumigacemi. Tím se dosáhne toho, že se ošetřují včely
bez plodu a účinek fumigace TAKTIKEM je téměř stoprocentní.
Potom došlo na vzájemnou výměnu zkušeností, zejména s léčením
varoázy.
Přítel Jan Lopata zkoušel zimovat matky v nástavku, který je
rozdělen po dvou plástech. Výsledek byl někdy dobrý a někdy tento
způsob selhal. Na to někdo z pléna dodal, že takto vyzimované matky je
potřeba co nejdříve zužitkovat, nebo nástavek rozdělit jen na 4 díly a
zhotovit speciální dno s výlety na všechny čtyři strany.
Informace o soutěži o „Med roku“ v Olomouci

18. října 1998 se koná pravidelná členská schůze opět v jídelně
VESTR. Informacemi z ÚV ČSV ji zahájil jednatel přítel Ing. Josef Šroll.
ÚV vydal upozornění, které se týká výplaty náhrad za včelstva zničená
loňskou povodní, a která byla letos obnovena. U nás se jedná o dva
případy. Dále doplnil informaci o výkupu medu akciovou společností
VČELA PŘEDBOJ, která držitelům jejich akcií dává o 1,-Kč za kilogram
více a to do výše 350 kg na jednu akcii. Doporučil této firmě med dodávat.
Za členy Českého svazu včelařů mohou být přijímány děti od 10 let,
musí mít však písemný souhlas rodičů.
Potom o Mezinárodní včelařské výstavě v Olomouci referovali
přátelé Oldřich Vondrouš a Ing. Josef Křepela, kteří se jí zúčastnili.
Výstava byla spojena s XI. konferencí zlepšovatelů a vynálezců ve
včelařství. Na výstavě se konala první soutěž "O med roku", na níž zaslali
včelaři 344 vzorků. Pro zajímavost je možno uvést toto: Hodnotila se
chuť, barva, vůně a konzistence medu a to čtyřčlennou porotou, složenou
ze včelařů i laiků. Bodová hodnota kvality vzorku byla od 0 do 40.
Hodnocení tedy mohlo být v rozmezí od 0 do 160 bodů, neboť hodnocení
prováděl každý člen poroty samostatně a výsledky se od všech sečetly.
Výsledkem bylo konstatování, že se drtivá většina našich medů řadí mezi
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velmi kvalitní medy, neboť 333 vzorků z celkových 344, dosáhlo více než
100 bodů. Stoupající zájem nejen našich, ale i zahraničních spotřebitelů o
náš med, to jenom potvrzuje. O kvalitu medu je tedy potřeba neustále dbát
a touto cestou si odbyt medu zajišťovat.
U přítele Václava Bureše je k dispozici celé znění zákona o
potravinách č. 110/97 Sb. Je v něm kromě informací o medu i řada údajů o
jiných potravinách. Pro ty, kdo si zakoupili do zásoby etikety na sklenice s
medem, které novému zákonu neodpovídají jen tolik, že je bude možno do
vyčerpání zásob používat.
Pokladník přítel Zdeněk Matoušek řekl, že z padesáti odeslaných
urgencí těm zapomětlivým, kteří si nepodali žádost o dotaci, odpovědělo
třicet členů. Asi 20 členů žádost nepodalo. Oproti loňskému roku o dotaci
žádá o 12 včelařů více a také počet včelstev je vyšší a to o 150. Celkem
podalo k dnešnímu dni žádost 170 včelařů a ti chovají 2. 408 včelstev.
I letos bude vydán oběžník ZO, bude však na návrh přítele Ing.
Josefa Vlacha předáván při výplatě dotací a státních příspěvků, takže
ušetříme přes tisíc Kč za poštovné.
Přítel Ing. Stanislav Poskočil reagoval na několik nabídek
odprodeje starých úlů varováním, aby si kupující s nimi nepořídili i
nějakou nebezpečnou nákazu. Doporučuje v tomto směru velkou
opatrnost, a když už si někdo takové úly zakoupí, tak by je měl řádně
vydezinfikovat a to nejlépe vyžehnutím plamenem. Nakonec řekl, že o
podzimním ošetření včel se bude vyhotovovat pouze jeden protokol, ale se
vzorky měli v lednu 1999 musí jít protokoly tři.
V diskusi se hovořilo o výhodnosti jednotlivých typů úlů, o tom,
zda je vhodná průhledná folie na strůpcích úlů, o včelaření v ležanech u
nichž si přítel Tesař chválil, že se nenadře, zatímco přítel Matoušek s nimi
mnoho spokojen není, zejména co se výnosů týká.
Přítel Ing. Josef Šroll uvedl, že se v Česku na žádné škole
nevyučuje včelařskému oboru, jako takovému. Bývalé učiliště
v Nasavrkách má ČSV v pronájmu za 35 tisíc Kč ročně. Od 1. 9. 1998 se
tam vyučují obory zahradník a truhlář. U obou oborů mají předmět
včelařství. Není vyloučeno, že Český svaz včelařů školu v Nasavrkách
odkoupí.
Po členské jedná ještě výbor

Po schůzi ještě výbor projednává zajištění 91. VČS, dále návrh
přítele Václava Bureše, aby k němu před schůzí, na níž se mají předvádět
videozáznamy, někdo přišel a vybral ty nejvhodnější. Výbor též schválil
zapůjčení finanční částky výkupčímu medu příteli Václavu Burešovi. Ten
pokud bude půjčka bezúročná, slíbi,l že Základní organizaci dát
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sponzorský dar 2.000,-Kč.

Obsah oběžníku je hlavní téma další schůze výboru ZO, která se
koná 26. října 1998 v TENIS KLUBU. Přítomni jsou přátelé: Oldřich
Vondrouš, Zdeněk Skalický, Oldřich Kimler, Ing. Eva Jarkovská, Ing.
Stanislav Panuš, Zdeněk Matoušek, Ing. Josef Šroll, Ing. Bohumír
Pitthard, Josef Havrda. Omluvení přátelé: Křepela, Teplý, Bureš.
Návrh oběžníku připravil přítel Zdeněk Matoušek, výbor jej
doplnil, přítel Ing. Josef Šroll mu dá konečnou podobu a přítel Ing.
Stanislav Panuš zajistí jeho rozmnožení. Oběžník bude členům předáván
při výplatě dotací a státního příspěvku v listopadu a bude zaslán i těm,
kteří si žádost o tyto dávky nepodali.
Schůzovat budeme dále ve VESTRU u Winternicových mlýnů, to i
objednávku občerstvení –guláš s rohlíkem zajistil přítel Zdeněk Matoušek.
Výbor též schválil návrh odměnit přítele Františka Klejcha za jeho
práci se vzorky, kterou se uvolil ještě provést v lednu 1999, a to částkou
500,-Kč.
Výplata dotace a státního příspěvku se nekoná, informace od Ing.
Vladimíra Veselého

8. listopadu 1998 se na mimořádné členské schůzi měla vyplácet
dotace a státní příspěvek. K tomu však nedošlo, neboť i přes urgence
pokladníka v Praze, peníze na náš účet nedošly.
Zajímavosti z přednášky Ing. Vladimíra Veselého, kterou přednesl
v Nasavrkách, zmínil přítel. Ing. Šroll. Podle Ing. Veselého je nadále
varoáza největším problémem světového včelařství. V jejím důsledku
všude ve světě klesají stavy včelstev. U nás v Česku se podařilo tento
trend zastavit a letos jsme zaznamenali dokonce zvýšení a to z 550 na 570
tisíc včelstev. Varující je však rozšiřování moru včelího plodu. V loňském
roce (1997) bylo na území ČR zjištěno 23 ohnisek a letos jich bylo už 53.
Med, který je k nám dovážen, nesmí obsahovat spory moru včelího plodu,
v kladném případě lze důvodně předpokládat, že včely byly léčeny
antibiotiky a ta by mohla být i v medu. Nakonec se také dotkl problému
otrav včel. Tyto otravy způsobují i látky, které jsou u nás povoleny. Jedna
z těchto látek, která se používá k moření slunečnicových semen před
výsevem, způsobí, že pro včely je pak jedovatá celá rostlina a včely po její
návštěvě hynou.
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V závěru byly příteli Ing. Panušovi předány pozornosti, kterými
chceme poděkovat našemu sponzorovi, firmě IPPON s. r. o., jak o tom,
rozhodl výbor ZO 14. září tohoto roku.
Článek Včely a alergie v Pardubických novinách, první sponzorský
dar naší základní organizaci

V listopadu vyšel v Pardubických novinách článek s názvem „Včely a
alergie“, jehož autorem byl pisatel těchto řádků. Kromě osvěty měl tento
článek být poděkováním firmě IPPON s. r. o. Pardubice se sídlem
v Pardubicích, ul. Průmyslová 360. Plné znění článku:

VČELY A ALERGIE.
„Většina z nás si toto slovní spojení vybavuje jen ve spojitosti
se včelím žihadlem, které může ohrozit ty, kdož jsou na něj
přecitlivělí. Náležitá opatrnost může však takovýmto příhodám
zabránit. Daleko více lidí však trpí přecitlivělostí na vnější alergeny a
z nich pak na ty, které se vyskytují ve vzduchu. V tomto případě je
každá ochrana problematická. Zjištěním, že hlavními producenty
alergenů vyskytujících se ve vzduchu, jsou tzv. větrosnubné rostliny,
se dostáváme k přímé souvislosti těch dvou slov z nadpisu. Je totiž
známo, že včela žije na Zemi řádově miliony let, je tedy mnohem
starší než např. člověk, či jiní tvorové. Hlavně jejím přičiněním došlo
k vývoji entomofilních (hmyzomilných) rostlin, které obohatily naši
přírodu a zmenšily prostor pro rostliny větrosnubné, které v dávných
dobách převažovaly. Včela je i dnes zárukou toho, že se naše příroda
vyznačuje pestrostí rostlinných druhů. Již dávno lidé vědí, že
produkce medu či jiných látek člověkem využívaných je jen zlomkem
z celkové užitečnosti včely. Mnohonásobně větší hodnoty, které se
dají vyjádřit řádově v miliardách, je její činnost při opylování
ovocných stromů a zemědělských kultur. Penězi nevyčíslitelnou
hodnotou je však její úloha v tvorbě krajiny. Pokud by včel ubývalo,
ubývalo by postupně i hmyzomilných rostlin na jejichž úkor by
přibývalo rostlin větrosnubných a tak by se postupně z naší krajiny
stala nehostinná step. To by mělo velice negativní následky jak v
ekonomice, tak i ve zdravotním stavu lidí.
O to, aby včela z naší krajiny nevymizela, se starají lidé,
kteří mají rádi přírodu a kteří našli v chovu včel velkou zálibu i
způsob jak aktivně odpočívat - včelaři. Zde na Pardubicku je tato
záliba přivedla před 90. lety na myšlenku sdružit se a začít včelařit
organizovaně, vzájemně si pomáhat radou i skutkem a pěstovat
vzájemné přátelství. To byl hlavní důvod, pro který se hrstka
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nadšených rozhodla založit "VČELAŘSKÝ SPOLEK PRO OKRES
PARDUBICKÝ". V roce 1920, to je 13 let od jeho založení, čítal
spolek 319 členů. V průběhu let se měnily názvy spolku, kolísal počet
jeho členů i jeho aktivita, avšak dodnes je včelařská organizace, jejíž
oficiální název zní "Základní organizace Českého svazu včelařů
Pardubice", neodmyslitelnou součástí života většiny chovatelů včel.
Osvětová činnost, výměna zkušeností, kurzy pro začátečníky,
zajišťování léčiv a přátelská atmosféra jsou hlavní důvody bohaté
účasti na setkáních, která se konají každý měsíc. Díky obětavé práci
mnoha členů se podařilo zvládnout počátkem 80. let nebezpečí v
podobě parazita Varroa Destruktor, který hrozil úplnou likvidací
včelstev. I tak si tato nákaza po zavlečení k nám, jen na Pardubicku
vyžádala na základě veterinárního nařízení utracení 2500 včelstev.
Pokles stavu včelstev i počtů včelařů, který od té doby nastal (v
posledních letech přibyly i důvody ekonomické) se podařilo zastavit.
Nemalou měrou se o to přičinilo i společenské uznání významu včely
a včelaření státními orgány. Z jejich rozhodnutí je v posledních letech
vyplácen chovatelům příspěvek ve formě státní dotace.
Mimo státu, který přispívá přímo jednotlivým včelařům, se
objevily první vlaštovky z řad úspěšných podnikatelů, kteří přispívají
na chod Základní organizace sponzorskými dary. Díky jim je
předpoklad, že se organizované včelaření na Pardubicku bude rozvíjet
i nadále a to ku prospěchu nejen samotných včelařů. “
Tolik znění článku, v němž se název firmy IPPON nemohl
vyskytnout, neboť by to bylo bráno jako reklama a ta je v příspěvcích
do tisku i jiných médií zakázána.

Oběžník ZO

S datem 8. listopadu 1998 je vydán oběžník s pozvánkou na 91.
VČS, s termíny schůzí v roce 1999 a s celou řadou pokynů, týkajících se
odběru měli, distribuce a placení léčiv, registrací včelstev na území jiné
ZO, nahlášení stanoviště včelstev, podpory a státního příspěvku.
Výplata dotace a státního příspěvku

22. listopadu 1998 se v jídelně VESTR vyplácí dotace (145,-Kč/1
včelstvo) a státní příspěvek (35,-Kč/1 včelstvo), současně si členové
uhrazují 150,-Kč členský příspěvek, dále příspěvky ZO a Ústředí, do
Svépomocného fondu základní organizaci a za léčiva.
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Po vyplacení téměř všichni ihned odcházejí, neboť je v místnosti
velmi chladno. Ráno bylo venku –10°C a v jídelně se netopí.
Přítel Macura z Nejdku – velmi podnětná přednáška na závěr roku

13. prosince 1998 se scházíme v tomto roce naposledy. Přivítali
jsme mezi sebou přednášejícího přítele Macuru z Nejdku, který téměř 40
let působí na pomezí mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem,
kde velice úzce spolupracují včelaři ze všech tří zemí.
Přítel Macura se nejprve zmínil o tom, že ve světě klesá počet
včelařů i včelstev, ale produkce medu se nijak nesnižuje. Je to zřejmě tím,
že se zdokonaluje technika ošetřování včelstev i značným nárůstem
produkce medu v některých zemích, jako například v Číně. V další části se
zmínil o tom, jak včelaři v Nejdku spolupracují s VÚ včelařským v Dole.
Ověřují některá témata. Jedním z nich bylo zjištění, že se vyskytují tzv.
"hučící včelstva", kterých bývá někdy k 10%. Zjistili, že včelstvo přestane
hučet, když se mu vymění matka. Jako další provedli pokus s
nasměrováním včel na zdroj snůšky, v konkrétním případně se jednalo o
to nasměrovat je na kvetoucí mátu. Dali 100m od včelstev ve směru ke
snůšce misku se sladinou, v níž byl výluh z máty. Další den misku dali v
tomtéž směru, ale o 30 m dál. Tuto misku dávali vždy v 10 hodin
dopoledne. V průběhu dalšího dne zjistili zajímavý úkaz a to, že včely v
uvedenou dobu samy čekaly již o 30m dál, na místě kam toho dne
umisťovali misku se sladinou. Řekl, že na rok 1999 mají připraveno
dalších pět věcí k ověřování. Je vidět, že jsou v některých organizacích
členové velmi aktivní a že jejich aktivita je nasměrována i jinam, než je
jenom " vlastní píseček". . . V tomto směru je jeho vystoupení pro nás
velmi podnětné, uvidíme však, zda se tato inspirace nějak projeví i v
našich řadách.
O příznivých účincích včelích produktů na lidské zdraví se hovoří
velmi často. I přítel Macura se s námi podělil o zkušenosti, které on i jeho
přátelé mají v tomto směru. Uvedl příklad jedné paní z Bystřice n. Olší,
která je požádala o léčebnou kůru sestávající ze včelích žihadel, neboť
trpěla nesnesitelnými bolestmi. Přes pomoc, které se jí dostalo od lékařů,
bolesti neustupovaly a tak se obrátila na nás, včelaře. Uvedla, že se o
takové možnosti dočetla v nějaké anglické literatuře. Přítel Macura k tomu
řekl: "Protože netrpěla alergií na včelí bodnutí, začali jsme ji přikládat
včely a to tak, že první den dostala dvě žihadla, druhý den čtyři a stále
vždy o dvě více až do osmnácti žihadel. Potom jsme zase denně o dvě
snižovali. Už po sedmi dnech se zmíněná paní cítila lépe. Tuto kůru jsme
pětkrát opakovali a dodnes je tato paní bez potíží. V průběhu této
procedury jsme se jí ptali, zda ji ty žihadla nebolí. Její odpověď zněla, že
bolí, ale že proti těm bolestem, kterými trpěla, to nic není".
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Někteří jeho přátelé praktikují léčbu vzduchem z úlů. I zde mohou
úspěšnost doložit na konkrétních případech, zejména u dětí, kde tato
metoda zabírá téměř vždy. Sami metodu vylepšili tak, že dítě postaví zády
těsně k úlu a dají mu žvýkat hrudku víček z medných plástů.
O vodě ozářené ve včelstvu pojednávala již MUDr. Hajdušková
dne 12. prosince 1996. V Nejdku pak udělali následující pokus. Opatřili
15 stejných lahví, naplnili je vodou a tři z nich dali do včelstva na 48
hodin. Potom lahve dali do řady cca 60 cm od sebe a ty s ozářenou vodou
dali na 3., 9. a 11. místo. Pak pozvali proutkaře, jehož virgule reagovaly
jen nad těmi třemi lahvemi. Nezávisle na prvním proutkaři přivedli
druhého, kterému jeho náčiní reagovalo naprosto stejně jako předešlému.
Pokusu přihlíželo 62 diváků.
Přítel Macura pak ještě dlouho hovořil o zajímavých věcech ze
včelařství. Zodpověděl hodně dotazů a nakonec nás pozval do Nejdku, kde
se bude 26. května 1999 konat beseda s výrobci úlů, které se zúčastní i
Poláci. Poděkováním za podnětnou přednášku a přáním všeho nejlepšího
příteli Macurovi i všem přítomným ukončil předseda ZO Oldřich
Vondrouš naše, v tomto roce poslední, setkání.
Závěr roku

Co k tomuto roku dodat. Snad jen to, že zde v Pardubicích byl po
včelařské stránce víc než úspěšný. Počasí přálo jak včeličkám, tak i
zemědělcům. V tomto roce také začíná i do naší činnosti pronikat moderní
komunikační prostředek – internet. Několik našich členů jej již používá.
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