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ROK 1992  

 Co nám tento rok přinese? Bude to ku prospěchu nám všem, nebo 

nikomu? Nebo jenom někomu? Uvidíme. Asi bude záležet na tom, jak 
budeme všichni pilní.  

Nové složení výboru ZO  

Proto také naši činnost zahajujeme rozdělováním práce mezi 

jednotlivé členy výboru Základní organizace. Děje se tak dne 8. ledna 
1992 v salonku hotelu Zlatá Štika. Výbor bude pracovat napříště ve 

složení: předseda: Zdeněk Matoušek z Pardubic , místopředseda: Ing. Josef 
Křepela z Pardubic, jednatel: Ing. Josef Šroll z Pardubic, pokladník: Ing. 

Božislav Matěj z Pardubic, nákazový referent: Stanislav Poskočil z 
Chotěnic, zapisovatel: Josef Havrda z Pardubic, náhradník zapisovatele: 

Zdeněk Skalický ze Stéblové, hospodář: Josef Moravec, knihovník: 
Václav Bureš, osvětový referent: Dr.Jiří Veselý z Čeperky, pastevní 

referent: Oldřich Vondrouš ze Stéblové, racionalizační: Petr Šedivý z 
Habřinky, předseda revizní komise: Čestmír Brzek z Cihelny, člen revizní 

komise: František Jiroutek z Velkých Kolodějí , členové výboru: Ing. 
Jaroslav Dvořáček z Opatovic n.Labem, .Ladislav Samek z Bohdanče, Jan 
Kožený z Čeperky.  

 Výbor schválil odběr druhého časopisu ze Slovenska, tentokrát s 
názvem Slovenský včelár a řešil problémy s vybíráním peněz za léky od 

nečlenů i od těch našich členů, kteří si léky odebrali a doposud nezaplatili, 
jedná se o částku kolem 1.000 Kčs. 

 

MVDr.Mikuláš o varoáze 

 19. ledna 1992 na členské schůzi přednáší přítel MVDr. Mikuláš z 

Dašic a to na téma "VAROÁZA, BIOLOGIE JEJÍHO CHOVÁNÍ VE 
VČELSTVU A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI JEJÍ LIKVIDACE". Za 

základní věc pro úspěšný boj s touto nákazou považuje svědomitost, 
důslednost a včasnost zásahů proti ní. Vyslovil také názor, že tak jako se s 
varoázou sžila včela indická, tak že se s ní sžije zřejmě za nějakou dobu i 

naše včela.. Přípravek TAKTIK, který se k tlumení nákazy používá, má 
vysokou účinnost po dobu 7 měsíců. Perspektivní se jeví i léky obsahující 

fluvalináty. V této souvislosti zmínil přípravek MAVRIK a aplikaci 
pomocí gabonových pásků. Nezanedbatelná je i metoda biologická, 

spočívající v umožnění stavby trubčiny a její systematická likvidace. 
Neléčená včelstva za tři až pět let zcela jistě uhynou. U nás je organizace 

tlumení této nebezpečné nákazy na vysoké úrovni.  
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V diskusi, která následovala po přednášce se někteří členové svěřili 
se svými zkušenostmi při tlumení varoázy. Tak například přítel Ing. Šroll 
doporučil patřičnou opatrnost při pokusech léčit včely kyselinou mravenčí. 

Ta je totiž při vyšší koncentraci nebezpečná celému včelstvu, které může i 
usmrtit. Přítel Vondrouš při porovnávání účinnosti aerosolování a 

fumigace dospěl k názoru, že fumigace je účinnější. Nákazový referent 
pak připomněl obtížnost komisionálního způsobu ošetřování včelstev. 

V diskusi byla zmíněna i skutečnost, že nám včelařům dávali 
výkupci za květový med 20,-Kčs a v obchodech je tento med prodáván za 

70,-Kčs. 

 

Racionalizační prvky ve včelařství, poučná diskuse 

 Hlavním bodem únorové členské schůze (16.2.1992 Kulturní dům 
Dukla) je přednáška přítele Ing. Vladimíra Řeháčka z Nasavrk na téma 

"RACIONALIZAČNÍ PRVKY VE VČELAŘSTVÍ". V ní se zmínil o 
šesti problémech, které s tématem souvisí a to: řízená bílkovinová výživa, 
využití genetiky ve včelařském provozu, tlumení varoázy, racionalizace 

přípravy silných včelstev pro ranné snůšky, rojení a protirojová opatření a 
nosema.  

Pyl je jediným zdrojem bílkovin. Neexistuje žádná plnohodnotná 
jeho náhražka. Dobrý pyl je z jetele, ovocných stromů, řepky, hořčice a 

vrby. Středně hodnotný je z lesních stromů, lísky a smetánky. A naprosto 
bezcenný je z trávy a jehličňanů. Genetika je u nás na vysoké úrovni, 

avšak problém je v tom, že jsou matky oplodňovány trubci z okolních 
stanovišť. Varoáza pak působí škody přímé na populaci včel a nepřímé 

rezidui v medu a ve vosku. Pro využití raných snůšek jsou velmi dobré 
v hlavní sezóně vytvořené oddělky. Protirojová opatření je nutno dělat 

včas. Deset dnů před rojením včelstvo sníží přísun potravy a včely si 
ukládají pohotovostní zásobu 6 až 10 mg medu. Už v tomto období 
nemůže včelstvo využít sebesilnější snůšku. Včelstvu se musí vytvářet 

stále prostor pro ukládání zásob i pro kladení. Na likvidaci nosemy lze 
použít biologickou metodu, a to stlačit včelstvo do malého prostoru, aby 

v něm byly včely namačkány a ponechat je tak jeden měsíc. V tomto 
stlačení jej pokrmit a hlavně dodat vodu až do úlu. Prevencí nosemy je 

neuteplovat v říjnu, na strůpek jen noviny, aby včely neměly průvan. 
Uprostřed chomáče by nemělo být více jak 20°C – tedy teplota, v níž se 

nosema nerozvíjí. 

Po přednášce se ještě dlouho diskutovalo například o tom, zda je 

vhodný méně rafinovaný cukr pro krmení včelstev. Přítel Řeháček takový 
doporučil pouze pro jarní přikrmení nebo podněcování , jako nevhodný ho 
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považuje pro hlavní krmení. Přítel Vondrouš takovýto levnější cukr nechá 
ve větším zpracovat několika včelstvům, plásty pak odebere a použije je 
na jaře k doplnění zásob. Na dotaz přítele Jiroutka, který neví čím to je, že 

nyní inseminované matky mají stále kratší životnost. Dříve podle jeho 
zkušeností žila až 4 roky a nyní tak 1 rok. Přednášející na to odpověděl, že 

od inseminovaných matek nelze čekat žádné zázraky. Teprve další 
pokolení ukáží, co v nich je. Inseminace je velice složitá záležitost, někdy 

se vydaří oplodnit třeba jen dvě matky z deseti. Používáním 
inseminovaných matek se ovlivňuje chov včel na celém našem území. Na 

dotaz ke kvalitě matek odpovídá, že se jeví jako nejlepší matky z Kývalky 
u Brna a z VÚ včelařského Dol. Přítel Šroll připomněl, že nyní v únoru je 

vhodná doba k výrobě medocukrového těsta do oplodňáčků. Cukr lehce 
smíchaný s medem se do té doby stačí rozštěpit. Sám to praktikuje tak, že 

po smíchání plní malé polyetylénové sáčky cca 10 dkg, sáčky zataví a pak 
před použitím je jen zčásti ustřihne.  

Studium v Nasavrkách, jarní přeléčení pozitivních včelstev 

Ze Včelařské školy v Nasavrkách nám přišly informace o tom, jaké 

jsou tam možnosti ke studiu. Nabízí se vzdělávání pro přípravu na funkci 
učitele včelařství. Žádosti potvrzené Okresním výborem ČSV můžeme 

poslat na ÚV do Prahy. Zájemci o soukromé studium podávají žádost 
přímo řediteli školy, který o žádostech rozhodne. V tom případě náklady 

činí 3.800,-Kčs, bez nákladů na cestovné. Dále je tam možno absolvovat 
kurzy pro začátečníky, pro kolektivy i kurzy chovu matek.  

V naší ZO:1600 pozitivních včelstev na varoázu  

Protože máme 1.600 včelstev pozitivních na varoázu, musíme do 
31. března provést jarní přeléčení, a to současně fumigací Taktikem a 

nátěrem plodu Mavrikem. Mavrik se připraví následovně: do 50 ml vody 
se dá 1 kapka a dobře se rozmíchá. Na víčka se pak nanáší štětečkem. Na 
jedno včelstvo je potřeba kolem 25 ml emulze. Při práci nejíst, nepít a mít 

ochranné prostředky – brýle a rukavice.  

 

 

 Na osvětovou práci je v naší Základní organizaci kladen velký 

důraz. Proto i na březnové členské schůzi (22.3.1992 v Kulturním domě 
Dukla) absolvujeme přednášku a to přítele Václava Horáčka z Martinic. 

Přednáška má téma "NÁSTAVKOVÉ VČELAŘENÍ - ne pro med, nýbrž 
pro snadnější ošetřování a tím i k udržování dobrého zdravotního stavu 

včelstev". 

 Po přednášce se opět diskutuje. Přítel Adolf Kroupa uvedl, že se 
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mu zdá, že přípravek MAVRIK, kterým se ošetřují plásty s plodem, 
nechytá na víčka, která by se jím měla natírat. Zároveň by rád věděl, jak 
MAVRIKEM ošetřují včelaři, kteří mají sto i více včelstev. Na tuto otázku 

mu odpovídá přítel Oldřich Vondrouš a to, že před podzimním 
ošetřováním důsledně zaklíckuje všechny matky, a tím docílí toho, že již 

při první fumigaci není ve včelstvech plod. Při třetí fumigaci již nemá 
roztoče VJ a má včelstva zdravá. Z tohoto důvodu pak na jaře 

MAVRIKEM neošetřuje.  

Na této schůzi byl opraven návod na použití Mavriku. Ne jedna 

kapka, nýbrž kapek pět na padesát mililitrů vody. Kdo použil jej jednu 
kapku, neměl správnou koncentraci přípravku. Včely před Mavrikem 

utíkají, asi jim nevoní a proto je potřeba dát pozor na matku, aby se 
neztratila. 

 V závěru tohoto setkání pak padnou tři doporučení. Přítel Zdeněk 
Matoušek připomíná, abychom nezapomněli nahlásit do 25. t.m. na místní 

úřady stanoviště a počty včelstev. Přítel Oldřich Vondrouš pak vyzývá 
zájemce o kočování, aby se u něho přihlásili. Hlásit se mohou pouze ti, 
kteří neměli ve směsných vzorcích roztoče VJ. A přednášející přítel 

Horáček nabádá, abychom neprodávali med z řepky za pouhých 16,-Kčs. 

 

Počet včelařů a včelstev na pardubickém okrese a výkup medu  

 9. dubna 1992 se výbor v salonku hotelu Zlatá štika zabývá 
situací, která vznikla poté, co Okresní výbor ČSV doposud nedostal 

peníze na léčiva z ústředí. Bylo to způsobeno tím, že ZO Přelouč ještě 
nezaplatila členské příspěvky. Za léčiva budeme na jaře platit 7.638,-Kčs. 

Použít peníze na léčiva ze společné pokladny musí schválit členská 
schůze. Přítel Stanislav Poskočil na čl. schůzi předloží návrh. Léčivo pro 

jedno včelstvo přijde na 12,-Kčs. Pro příští rok musíme léčiva objednat 
střídměji, letos nám jich dosti zbývá. V pardubickém okrese je 679 
organizovaných včelařů, ti pak chovají 7.653 včelstev. Neorganizovaných 

včelařů, o nichž víme, je na okrese 68. Loňského roku bylo vykoupeno 
přes 18 tun medu. Znamená to v průměru 2,5 kg na včelstvo. 

Vyprodukováno jej bylo jistě více, protože se prodává i přímo 
spotřebitelům. 

 

 Čas běží a tak se 16. dubna 1992 opět scházíme na naší řádné 

členské schůzi, kterou řídí přítel Zdeněk Matoušek. Protože se nedostavil 
přednášející přítel Lamberk, přestože byl řádně písemně pozván, bylo 

jednání zaměřeno na aktuální problémy členů i organizace.  
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Oběžník z ústředí, výkupní ceny medu, kursy 

Členstvo bylo seznámeno s oběžníkem, který přišel z ústředí. Z 

něho byla nejzajímavější zpráva o letošních výkupních cenách medu. Ty 
se budou pohybovat v rozpětí od 22,-Kčs do 65,-Kčs. Nejnižší cena byla 

stanovena za med řepkový a ceny maximální za medy lesní a to podle 
druhů medů a jejich vodivosti. Ústředí také připravuje jednodenní kursy 

pro vykupovače medu, který bude stát 50,-Kčs a též jednodenní kurs pro 
producenty včelího jedu, ten bude stát 200,-Kčs. VČELA PŘEDBOJ 

nabízí 25 l konve na med po 250,-Kčs. Naše objednávka pozbyla platnosti, 
neboť byla odeslána v době, kdy byly nabízeny tyto konve po 150,-Kčs za 

kus. 

Varoáza a jak je na tom pardubický okres 

Přítel Zdeněk Matoušek pak informoval přítomné o výsledcích 

vyšetřování směsných vzorků na varoázu za celý pardubický okres. 
Varoáza je podle tohoto vyšetření zjištěna ve 108 obcích, v nich pak na 
464 stanovištích, na nichž je 4.242 (ze 7.653) včelstev. Varoázou je tedy 

napadeno 55% včelstev na našem okrese. Kolem návrhu, který dává ke 
zvážení OV ČSV, a to aby se vybíralo při vyplácení státního příspěvku 

15,-Kčs na jedno včelstvo, se rozvinula živá debata. Nakonec byl tento 
členskou schůzí návrh schválen. Částka bude uhrazovat 3 ošetření po 5,-

Kčs. Schůze byla zakončena informací pro kočovníky. Připravují se 
změny v pravidlech o kočování a to, že se bude moci kočovat i se včelami 

pozitivními na varoázu. Omezena však bude vzdálenost, na jakou se 
budou moci včely za pastvou převážet a to na 12 km.  

 

Půjčíme výkupčímu medu peníze? 

 14.května 1992 se v hotelu Zlatá štika schází výbor ZO ČSV ke 
krátkému jednání. Hlavním bodem bylo projednání  žádosti přítele Václava 

Bureše o půjčku, aby měl tento dostatek prostředků jako výkupčí  medu. 
Výbor pověřil přítele Matouška, aby s přítelem Burešem dojednal 

podmínky, za kterých by se mu mohly peníze zapůjčit a tyto předloží na 
příští členské schůzi.  

Oba posledně jmenovaní také prověří informaci od přítele Čestmíra 
Brzka a to, že na Dukle má v červnu zahájit provoz perníkárna, která by 

měla měsíčně zpracovávat 3 tuny medu. To by bylo odbytiště!!  

Náš člen přítel Zdeněk Skalický ze Stéblové vykonává funkci 

pokladníka Okresního výboru ČSV. 
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 21. května 1992 na členské schůzi v Kulturním domě Dukla 
přednáší učitel včelařství přítel Ladislav Havrda ze Semil na téma 
"ROJENÍ - TICHÁ VÝMĚNA - ZÁMĚRNÝ CHOV MATEK". Před 

přednáškou byly projednány tak jako vždy organizační záležitosti. K 
žádosti o poskytnutí zálohy na výkup medu se připojil i druhý vykupovač 

a to přítel Jaroslav Šípek. Protože Základní organizace na tento účel mohla 
uvolnit celkem 30.000,-Kčs, bylo na členské schůzi hlasováním 

rozhodnuto o půjčce přátelům Burešovi i Šípkovi po 15.000,-Kčs. Přítel 
Bureš přislíbil, že 1% z výkupu medu přijde do pokladny Základní 

organizace. 

Několik myšlenek z přednášky přítele Ladislava Havrdy.  

 Je několik důvodů, proč se včely rojí. Jedním z nich jsou malé úly a 
úly špatně větrané. V Kanadě větrají úly v noci horem a tím zamezují 

rojení. Dalším důvodem bývá nadměrná síla včelstev a staré matky. I 
přerušovaná snůška vyvolává rojovou náladu.  

Dále uvedl, že ctí ta včelstva, která při slušném výkonu provádějí 
tichou výměnu. Pokud mají více matečníků tak nadbytečné zavíčkované 
odebere a použije do oplodňáčků a následně do oddělků. Po zjištění, že se 

chystá včelstvo k tiché výměně, je možné podříznout čerstvě zakladený 
plást v délce kolem 8 cm. Včely se tím vyprovokují a narazí dalších třeba i 

6 matečníků. 

K plemennému chovu uvedl, že chovat matky z včelstev, které 

máme v oblibě je přímo poezie včelaření. K tomuto názoru není co 
dodávat. 

Mimořádný výbor  

 Po skončení členské schůze zůstal v místnosti výbor Základní 
organizace, aby projednal stížnost přítele Františka Jiroutka. Ten si zajistil 

přísun včelstev v Sezemicích za určitou částku. Uvedl, že do toho zasáhl 
přítel Oldřich Vondrouš a to asi za 1/4 ceny než jakou si sjednal on. Při 
projednávání této věci došel výbor k závěru, že došlo k nedorozumění a to 

v tom, že přítel Jiroutek neoznámil příteli Vondroušovi, který zastává 
funkci pastevního referenta, to že si v Sezemicích dojednal přísun ke 

kulturám. Tím došlo k tomu, že tam jednal i př. Vondrouš. Aby se 
podobná věc neopakovala, bude podán na VČS návrh, aby byla navržena a 

zvolena kočovná komise, která by tuto činnost organizovala. 

 

 

 24. května 1992 se u přítele Oldřich Vondrouše ve Stéblové konal 

kurs chovu matek. Kurs proběhl pouze na včelnici v bydlišti přítele 
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Vondrouše, neboť jeho kočovné vozy se nalézaly u řepky a v té době byla 
velmi silná snůška.  

28. června 1992 vydává Ústřední sekretariát ČSV Praha 

„Metodický pokyn“ k prevenci a tlumení varoázy včel. V něm je: 
1. Poučení o varoáze. 

2. Diagnostika varoázy. 
3. Prevence nákazy. 

4. Opatření při vzniku nákazy 

 

 18. srpna 1992 se opět schází v salonku hotelu Zlatá štika výbor 
Základní organizace aby projednal náplň srpnové členské schůze, kdy 

bude vyplácen státní příspěvek, který bude letos činit opět 35,-Kčs na 
jedno včelstvo a který musí být vyplacen do 15.září t.r. Do tohoto dne 

musí být doklady o výplatě státního příspěvku předány na Okresní výbor 
ČSV. 

Výbor schválil návrh předsedajícího přítele Ing. Křepely, který 
sjednocuje názor na placení za léčení takto: Vybírat za léčivo 5,-Kčs/1 
včelstvo a od těch, kdož si léčení provedou sami nevybírat dalších 10,-

Kčs. Kdo odmítne léčivo zaplatit, tak toho ohlásit na Veterinární správě 
s tím, že neručíme za to, že jeho včelstva budou ošetřena. Mimo toho se 

musíme postarat i o neorganizované včelaře, kteří chovají včely na území 
naší ZO. Ti co mají včelstva mimo naše území a léky si platí u tamní ZO, 

dostanou státní příspěvek v plné výši. 

 

Výplata státního příspěvku 

 20. srpna 1992 se na členské schůzi vyplácí státní příspěvek ve 
výši 35,-Kčs na včelstvo. Podmínkou je, že včelstvo, na nějž je tento 

příspěvek vyplacen musí obsedat plně nejméně 7 plástů míry 39x24. I tato 
schůze je využita k informování přítomných členů o aktuálních úkolech i o 
možnosti navštívit výstavu "Země živitelka", která se koná od 21. do 

30. srpna 1992 v Českých Budějovicích. Na výstavě jsou ke zhlédnutí i k 
prodeji včelařské potřeby i včelařské produkty. Nákazový referent přítel 

Stanislav Poskočil informoval, že se v některých Základních organizacích 
a to i v našem okrese již léčí GABONEM. My však budeme léčit opět 

TAKTIKEM a to v době od 15.10. do 15.11. V tomto období proběhnou 3 
ošetření a to fumigací. Aby při ošetřování nebyl ve včelách plod , 

doporučuje kolem 10.9. zaklíckovat matky a tak jim zabránit v kladení. 
Pokud se v řádně léčeném včelstvu přesto nachází větší počet roztočů, tak 

to je známka, že při léčení byl ve včelstvu plod. 

Rozvinula se diskuse o prostředcích, kterými je varoáza tlumena. 
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Kyselina mravenčí má sice menší a to asi 80% účinek, je však zdravotně 
nezávadná. Zatím co amitráz v Taktiku je mnohem účinnější, je to jed a 
zanechává zejména ve vosku rezidua.  

Přítel Vomáčka kritizoval chaotičnost schůze. Ta však vyplývala 
z toho, že byl v jejím průběhu vyplácen státní příspěvek a že tudíž na 

schůzi nebyl připraven žádný program kromě několika organizačních 
záležitostí. 

Je podána informace o výkupu medu firmou MEDOLA KOMERC 
ŠPAČEK z Jaroměře. Cenu u většiny medů určuje vodivost 

v mikrosiemensech (ms): 

Výkupní ceny medů 

Původ medu Vodivost Při záloze Při předání Odklad 3 měs. 

Řepka  21,-Kčs 22,-Kčs 23,-Kčs 

Smíšený  29,-Kčs 32,-Kčs 34,-Kčs 

 7, 5 – 9, 5 ms 37,-Kčs  40,-Kčs 42,-Kčs 

Lesní 9, 5 – 10, 5 
ms 

53,-Kčs 56,-Kčs 58,-Kčs 

 10, 5 - 12 ms 58,-Kčs 62,-Kčs 64,-Kčs 

 nad 12 ms 60,-Kčs 65,-Kčs 67,-Kčs 

 

Datem 28. srpna 1992 je opatřen oběžník č.4 zaslaný všem 
organizačním složkám ČSV v němž jsou tyto záležitosti: 

1. Nový „metodický pokyn“ k prevenci a tlumení varoázy včel 
s připomínkou, že veškeré léky je možno si objednat ve výzkumném 
ústavu včelařském v Dole. Jejich ceny zůstávají jako v minulém roce 

a to: Taktik, 1 lahvička (5 ml) = 17,-Kčs, fumigační pásky 1 balíček 
(50 ks) = 18,-Kčs, Gabonový pásek PF-90 = 3, 80 Kčs, kyselina 

mravenčí – 1 deska = 8, 20 Kčs, Mavrik, 1 lahvička = 14,-Kčs. 
2. Sdělení ministerstva vnitra k žádost o povolení výjimky ze zákazu pro 

traktory přemisťující kočovné vozy – tu nelze udělit.  
3. Upozornění pro výrobce mezistěn: Od ledna 1993 vejde v platnost nová 

metodika dezinfekce včelího vosku určeného k výrobně mezistěn. Ten 
musí být zahřátý na teplotu 117 až 118°C po dobu 1 hodiny. Tím 

dojde spolehlivě k likvidaci spor Bacillus larvae.  
4. Prodej hliníkových konví na med: Ve Včele Předboj obnovili prodej 
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mlékárenských hliníkových konví à 250,-Kčs za kus. 
5. Mezinárodní výstava APIEXPO : Ve dnech 2. až 4. října 1992 ří jnu při 

bratislavském IX. kongresu Federace slovenských a podunajských 

včelařských organizací. 
6. Právní subjektivita Okresních výborů a Základních organizací Českého 

svazu včelařů.  
7. Daň z odměn funkcionářů ČSV 

8. Předplatné časopisu Včelařství a Odborných včelařských překladů 
čtvrtletní 29,-Kčs, roční 96,-Kčs. Odborné včelařské překlady mají 

roční předplatné 69,-Kčs. 
 

 

Př. Malíř: Racionalizace včelařství a recept na dlouhý věk  

 18. září 1992 je důvěrníkům rozdáván TAKTIK a pásky pro 

podzimní léčení varoázy a je vyplácen státní příspěvek těm, kteří si pro 
něho nepřišli v srpnu. V naší ZO bude ošetření provedeno opět 
TAKTIKEM a to třikrát v době od 10.10. do 31.12. s tím, že už při 

druhém ošetření nesmí být ve včelstvu plod. Na této schůzi přednášel 
přítel Malíř z Rychnovku na téma: "RACIONALIZACE VE 

VČELAŘSTVÍ". Celou přednášku shrnul do známých "pěti P": Počasí. 
Pastva. Plemeno. Příbytek, Pan (včelař).  

POČASÍ: musí včelař brát na vědomí. PASTVA: Pěstování 
monokultur potlačilo rozmanitost včelí pastvy. Z polí zmizely plodiny 

typu růžák, vičenec, chybí medonosné plevele. Nedostává se zásob v 
podletí, což zeslabuje do zimy jdoucí generaci. PLEMENO: Chovat 

včelstvo s výbornými užitkovými a chovnými vlastnostmi. Základem je 
kvalitní matka. Velký význam přikládá chovu čistých linií kraňské včely. 

PŘÍBYTEK: Racionálnímu včelaření vyhovuje nejvíce nástavkový úl u 
něhož je možná volba velikosti prostoru. PAN - včelař: musí respektovat 
význam těch vlivů, které sám nemůže ovlivnit. Musí omezit počet zásahů 

a více využívat instinktů včel. V závěru přednášky se vyslovil kriticky k 
současné přílišné komercializaci. Nakonec položil otázku: co by se stalo , 

kdyby ze světa zmizel člověk? Nic. Kdyby však zmizely včely, vymizela 
by celá řada rostlin. 

 V diskusi vznesl na přítele Malíře opětovně dotaz, jak to dělá, že 
je mu již téměř devadesát let a je stále ve výborné kondici, přítel Adolf 

Kroupa. Přítel Malíř (87let) mu na to odpověděl, že žil jako každý jiný 
člověk a užíval mateří kašičku.  

 

10. listopadu 1992 vydává Ústřední sekretariát oběžník č.6 s tímto 
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obsahem: 

1. Založení VČELY PŘEDBOJ a.s.  
2. Odprodej hliníkových konví ze Včely Předboj za 120 Kčs  za kus. 

3. Kurs prohlížitelů včelstev. 
4. Katalog včelařských služeb v ČSFR. 

5. Možnost přidělit IČO pro ZO ČSV a OV ČSV. 
6. Silniční daň z kočovných včelařských vozů – ty jsou od daně 

osvobozeny mimo vozidel sloužících podnikatelské činnosti. 

K Oběžníku je přiložena VÝZVA k upisování akcií VČELY 

akciové společnosti se sídlem v Předboji, pošta Kojetice. Ve Výzvě jsou 
uvedeny podrobné informace o předmětu podnikání a další o akciích. 

 

Založení a.s. Předboj 

 22. listopadu 1992 na členské schůzi, která se koná opět v 

Kulturním domě na Dukle přednáší přítel MVDr. Mikuláš na téma 
"VČELÍ PRODUKTY, JEJICH SLOŽENÍ A VÝZNAM". Před 
přednáškou je diskuse o informaci z oběžníku ÚV ČSV, kde se hovoří o 

zamýšleném založení akciové společnosti "VČELA PŘEDBOJ". V 
oběžníku je vyzvána včelařská veřejnost i Základní organizace k 

zakoupení akcií po 1.000,-Kčs, aby v této a.s. měli včelaři rozhodující 
podíl. Předběžným hlasováním je přítomnými schváleno zakoupení 10 

akcií z prostředků ZO. Proti hlasoval jen jeden člen. Rozhodnout o tom 
však musí až Výroční členská schůze 13.12.1992. Dále bylo v oběžníku 

uvedeno, že se v 1. čtvrtletí příštího roku uskuteční kurs prohlížitelů 
včelstev. Do tohoto se mohou hlásit zájemci do věku 55 let. Nakonec  to 

byla zpráva o tom, že v připravovaném předpisu o silniční dani budou od 
této osvobozeny kočovné vozy. 

 

23. listopadu 1992 rozesílá přítel jednatel Ing. Josef Šroll oběžník 
ZO, v němž zve na 85. výroční členskou schůzi, a v němž jsou i data 

členských schůzí v příštím roce 1993. 

 29. listopadu 1992 zemřel přítel Oldřich Roček, dlouholetý člen 

naší Základní organizace, který bydlel v Nerudově ulici čp.825 a včely 
choval ve Zminném. Do výskytu varoázy zajížděl se včelami, které měl v 

kočovném voze k zemědělským kulturám.  

 

3. prosince 1992 jsou odškodněni ze Svépomocného fondu ČSV: 
přítelkyně Libuše Chaloupková ze Žižína 15 a to částkou 630,-Kčs, která 

byla ukrácena z důvodu vlastního zavinění požáru o 10% a to na 567,-Kčs 
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za zničení úlu a 20 ks souší a přítel Václav Bureš, Pardubice, 
V zahrádkách částkou 468,-Kčs za škodu.která mu vznikla neznámým 
pachatelem, který poškodil dveře maringotky a odcizil včelařské potřeby. 

 
 3. prosince 1992 výbor připravuje 85. Výroční členskou schůzi. 

Výroční schůzi budou navrženy komise v tomto složení:  
Návrhová: Zdeněk Skalický, František Klejch, dr. Veselý 

Mandátová: Martin Hromádko, Petr Šedivý, Václav Bureš  
Schůzi bude řídit místopředseda přítel Ing. Josef Křepela. Tombolu 

připraví Oldřich Vondrouš a Dr. Veselý. Losy vyrobí Ing. Josef Šroll.  

Přišli jsme o vývěsní skříňku 

Mimo toho stojí za zaznamenání jen skutečnost, že jsme přišli o 

vývěsní skříňku, která byla na třídě Míru. Dům, v němž je železářství a na 
němž byla skříňka připevněna, je v rekonstrukci a skříňka byla sejmuta a 

je neznámo kde. Pisatel těchto řádků dostal za úkol vypátrat, kam se 
poděla, popřípadě ověřit možnost informování našich členů ve výloze 
chovatelských potřeb v Pasáži. 

 

 

85. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

se koná 13. prosince 1992 za řízení místopředsedou přítelem Ing. 

Josefem Křepelou. 

Po zvolení mandátové a návrhové komise jak je navrhl výbor. 

Provedl jednatel přítel Ing. Josef Šroll kontrolu usnesení z předchozí 84. 
VČS. Z něho není splněn bod, týkající se poplatků ve výši 3,-Kčs za 

včelstvo při kočování organizovaném ZO. Za rok 1992 se toto musí 
doplatit. 

Potom měl projev předseda základní organizace přítel Zdeněk 
Matoušek. Vzpomněl 85. výročí založení naší organizace – Včelařského 
spolku pro okres Pardubický i její vývoj přes dvě světové války až do 

dnešních dnů. Ze současných událostí zmínil odbyt včelích produktů ve 
změněných podmínkách, situaci v oblasti léčení, kočování s varoázou a 

posléze i o přerušené tradici včelařských plesů  

Přítel jednatel Ing. Josef Šroll přednesl „Zprávu o činnosti“ tohoto 

znění: 

„Vážení přátelé,  

Scházíme se na naší 85. výroční členské schůzi abychom 
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bilancovali naši činnost a určili si rámec pro činnost v příštím roce. 
Pozvolna si zvykáme na nové společenské poměry, někteří se přizpůsobují 
rychleji, jiní stále hledají různá vysvětlení pro děje, které okolo nich 

probíhají. Tržní principy, které již pronikly do naší organizace, je stále 
matou. Již jsme přivykli smluvním cenám medu, obchodování s cukrem, 

bude však třeba ještě těmto principům se přizpůsobit i při zajišťování 
léčebných opatření našich včelstev. Názory na tuto problematiku se i 

uvnitř naší organizace velmi různí. 

Podstatně lepší je situace ve výkupu medu. Po různých třenicích 

předchozího roku již nastalo určité uklidnění. Každý včelař si již zřejmě 
našel odběratele, kterému důvěřuje. Převážnou část medu naší organizace 

vykoupili přátelé Bureš a Šípek. Na podporu jejich činnosti jim naše 
organizace poskytla půjčku, každému 15.000,-Kčs se symbolickým 

úrokem 1%. Bohužel při poskytování půjčky nebyly určeny sankce pro 
případ nedodržení termínu vrácení půjček, takže tento problém musí dnes 

vyřešit tato VČS. 

Podívejme se blíže na činnost naší ZO. V letošním roce se konalo 
10 členských schůzí a 8 schůzí výborových. Na členských schůzích bylo 

předneseno 7 přednášek. Zajišťování přednášek je stále obtížnější. 
Přednášející jsou honorováni po 200,-Kčs za přednášku, ale přesto je tato 

činnost neláká. Provedení přednášek v letošním roce odmítli právě ti 
učitelé, které by mnozí uvítali: Ing. Haragsim, Ing. Škrla, MVDr. Peroutka 

a další. Myslím, že není na místě se pokoušet situaci řešit zvýšením 
honoráře, neboť příčina tkví zřejmě jinde a to v poklesu zájmu a jisté 

„družnosti“ v této době. 

Naše ZO se pokoušela zajistit konve na med na základě nabídky. 

Sestavený seznam na základě první nabídky, včas předaný atd. ztratil 
význam, neboť dodavatel mezi tím nehorázně zvýšil ceny. Opakovaná 

akce bude snad již úspěšnější.  

Nyní k výplatě státního příspěvku. Příspěvek byl vyplacen 218 
členům na celkem 2.748 včelstev a 4 včelstva včelařského kroužku. 

Příspěvek je stmelujícím prvkem pro velkou, téměř poloviční část členů 
naší ZO. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme postupovat, až 

příspěvek nebude poskytován a tito přátelé se stanou neorganizovanými 
chovateli včelstev. Nelze předpokládat, že to vyřeší důvěrníci. 

Dalším výrazným vlivem na naši ZO je zvýšení poštovného. Bude 
nutno opustit dřívější praxi, a sice, že oběžníky byly zasílány i přátelům, 

kteří v příslušném roce nezaplatili členský příspěvek. Poštovné za 
otevřený oběžník, jak jste si jistě všimli, činí 3,-Kčs jako za normální 

dopis. K tomu přistupuje 0,40 Kčs obálka a 0,20 Kčs list papíru. Část 
posledního oběžníku byla rozeslána bez obálek s adresou natištěnou přímo 
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na složený a přelepený oběžník. Jedná se spíš o pokus na cca 20 členech 
naší ZO a zdá se, že to nebude dobré – adresy jsou špatně čitelné. Do 
budoucna bude asi nutno přejít na lepení samolepících štítků tištěných na 

počítačové tiskárně. Používaný adresovací stroj je již těžko použitelný, 
jsou problémy s opatřením nové barvící pásky atd. Proto nové štítky již 

nebudou doplňovány, ale nahrazeny adresářem na disketě.  

Plechové štítky do stávajícího adresovacího stroje řadu let nikdo 

nevyrábí, proto byly objednány jiné, velkoformátové a potom velmi 
pracně byly zmenšovány. Adresy na pozvánky výboru se tisknou 

počítačovou tiskárnou již asi rok bez problémů. 

Výbor se scházel dle potřeby, převážně týden před členskou schůzí. 

Po zdražení salonku ve Zlaté Štice se začal scházet v restauraci Tenis- 
club s nižším, nájmem. Poslední výborová schůze byla svolána do 

restaurace Slovan, kde nájemné nepožadují. Pro jednání však v této putyce 
není potřebný klid a proto dojde k návratu do Tenis-clubu. Výbor pracoval 

poměrně samostatně, zejména proto, že nadřízené orgány, hlavně ústřední 
sekretariát si se včelařskou činností příliš starostí nedělají. Výsledkem 
činnosti Ústředního sekretariátu je kromě některých kšeftů projekt akciové 

společnosti, který má zřejmě zdůvodnit jejich existenci. Proto se 
neobjevila ani zmínka o výkupu mateří kašičky či propolisu. Ke cti nutno 

však uvést, že i letos byl vyplácen státní příspěvek a dále, že i činnost 
Svépomocného fondu, na který byla v minulých letech řada stížností. 

Poslední 2 případy byly vyřízeny během 3 týdnů, před dvěma – třemi léty 
to trvalo řadu měsíci i rok. V případě požáru z vlastního zavinění v naší 

ZO, byla náhrada krácena pouze o 10%, což je jistě solidní přístup. Další 
změna se týkala stanov ČSV. Původní tříleté období  po improvizovaném 

včelařském referendu změněno na pětileté s tím, že cituji: „v případě 
potřeby může členská schůze rozhodnout o provedení voleb orgánů ZO i 

v průběhu volebního období.“ Naše organizace tak postupovala již dříve 
formou doplňovacích voleb. Letos bylo na výborové schůzi před VČS 
konstatováno, že není třeba žádných mimořádných změn a proto se volby 

nepřipravují. 

 

Dále je nutno pochválit přítele Oldřicha Vondrouše za vzorně 
provedený kurs chovu matek, kterého se zúčastnila řada členů naší ZO. 

A nyní několik čísel o naší ZO. Za člena považujeme toho , kdo 
zaplatil členský příspěvek. Pokud někdo nezaplatí , považujeme ho ne za 

vyloučeného, ale v takové jakési kategorii méněcenných, s nimiž se 
nepočítá při některých záležitostech, kteří nejsou zahrnuti ve statistice atd. 
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Rozdělení členů podle počtu chovaných včelstev a věková 
struktura členstva 

Nyní tabulka rozčlenění včelařů podle počtu chovaných včelstev: 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 218 včelařů a 2753 včelstev – 3 včelaři bez včelstev.  

Průměrný počet včelstev na včelaře = 12, 65, loni = 12, 52, předloni =11, 
75. 

Zdá se, že začíná klesat zájem o včelaření jako o ušlechtilou zálibu, 

neboť klesají počty včelařů s menším a středním počtem včelstev. Nejvíce 
je včelařů se 4 včelstvy – 23.  

 

Nyní jaká je věková struktura členské základny: 

věk včelařů věk včelařů 

do 20 let 3 51 - 60 48 

21 - 30 6 61 - 70 60 

31 - 40 32 71 - 80 31 

41 - 50 49 nad 80 10 

 

Ještě pár slov k činnosti jednatele. Na celou agendu a tím i na ZO 
dolehlo zvýšení poštovného. Obyčejná zásilka 3,-Kčs, doporučená 10,-

Kčs. K tomu vysoké náklady na papír a obálky. Proto v rozpočtu bude 
nutno zvýšit tyto výdaje na cca 2.500,-Kčs. Počítá se opět s vydáním dvou 

oběžníků, při čemž jak již bylo řečeno, náklady na každý z nich převýší 
1.000,-Kčs. Dva oběžníky je minimum – první k výplatě státního 

příspěvku s plnou mocí a druhý k výroční členské schůzi s rozpisem 
schůzí na příští rok. Nabízí se různým podnikatelům a podnikavcům 

možnost vkládat reklamní letáčky a nabídky k oběžníkům. Případný 

včelstev včelařů včelstev 

celkem 

včelstev včelařů včelstev 

celkem 

1 až 5 87 286 21 - 30 13 348 

6 - 10 52 395 31 - 50 12 497 

11 - 15 32 419 nad 50 7 590 

16 - 20 12 218    
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sponzor by nás samozřejmě potěšil - pokles kmenového jmění nás zatím 
jen upozorňuje na nevyváženost finančního hospodaření. 

Dále bych rád upozornil na změnu mého pracoviště a tím i změnu 

pro ty, kteří se na mne obracejí se svými problémy. Změnil jsem číslo 
telefonu na 27293 kl.383 -Kokešov. Má to však v současné době „drobný“ 

problém. Vzhledem k dlouhodobé platební neschopnosti mého 
zaměstnavatele jsou všechny státní linky odpojeny.  

V závěru tohoto roku si popřejeme hodně včelařských úspěchů 
v dalším kalendářním roce a mějme dostatek dobré vůle po celý čas, tak 

jako o nadcházejících Vánocích. Děkuji za pozornost.“ 

Ve zprávě hospodáře přítele Josefa Moravce se konstatuje, že ve 

stavu inventáře naší ZO nedošlo oproti minulému roku k žádným změnám. 

Přítel Václav Bureš jako knihovník uvedl, že si členové málo 

knihy vypůjčují. Je ochoten knihy půjčovat i ve svém bydlišti.  Zajistí pro 
knihovnu lepší skříň. 

Nákazový referent přítel Stanislav Poskočil doporučil vzhledem k 
přetrvávajícím nízkých teplotám letošního prosince ošetřit včelstva 
aerosolováním. Připoměl také povinnost odebírat od 15. ledna 1993 zimní 

měl, a tuto předávat prostřednictvím důvěrníků příteli Františku Klejchovi. 
Upozornil také na možnosti použití odpařných desek s  kyselinou mravenčí 

v letním období. 

Přítel Oldřich Vondrouš z titulu kočovného referenta podal 

informaci, kam se letošního roku přisunovaly včely. Byly to ovocné sady 
v Ostřešanech a Zemědělská družstva Dolany, Sezemice a Živanice. 

Včelky se ke kulturám přivážely bez finanční odměny od zmíněných 
organizací. 

Následovala zpráva pokladníka přítele Ing. Božislava Matěje, 
která v bilanci za letošní rok vyzněla s mírným přebytkem. 

 

Bilance hospodaření ZO ČSV Pardubice k 13.12.1992 

AKTIVA: Vklad na běžném účtu 18.188, 81 

 Základní prostředky 1.820, 00 
 Pohledávky od členů ZO 30.454, 00 

 Ceny pro tombolu 409, 50 
 Hotovost v pokladně 1.314, 55  

CELKEM 52.186, 86 

PASIVA: Neodvedená daň ze mzdy 1992 674, 00  

 Nezaplacený pronájem 350, 00 
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Občerstvení na VČS 1.500, 00 

Celkem  2.524, 00 

 

Aktiva celkem 52.186, 86 
Pasiva celkem 2.524 

Čisté jmění k 13.12.1992 49.662, 86 
Čisté jmění k 15.12.1991 17.245, 21 

Přírůstek jmění na rok 1992 2.417, 65 

Podepsáni: Matěj-pokladník, Matoušek-předseda, J.Šroll-jednatel, Brzek a 

Gregor-revizní komise 

 

A dále „Finanční plán ZO ČSV Pardubice na rok 1993“: 

PŘÍJMY: Členské příspěvky pro ZO od členů à 10,-Kčs 2.200, 00 

 Členské příspěvky pro ZTO za včelstva à 2,-Kčs 5.500, 00 
 15% z odevzdaných člen.příspěvků na r. 1994 3.200, 00 

 Jiné příjmy 2.000, 00 

P ř í j m y c e l k e m : 12.900, 00 

 

VYDÁNÍ: Poštovní a kancelářské potřeby 2.500, 00 
 Nájemné a údržba 3.500, 00 

 Přednášky a kurzy 2.000, 00 
 Cestovné a diety 500, 00 

 Knihy a časopisy 300, 00 
 Odměny funkcionářům: jednatel 2.500, 00 

  Pokladník 1.300, 00 
  Hospodář 300, 00 

  Knihovník 400, 00 
  Nákazový referent 400, 00 

 Odměny příležitostné  300, 00 
 Jiná vydání (nákup 5 ks akcií a.s.VČELA) 6.500, 00 

 V y d á n í c e l k e m  20.500, 00 

 

Podepsáni:Matěj-pokladník, Matoušek-předseda, J. Šroll,-jednatel, Brzek-

revizní komise 

Předseda revizní komise přítel Čestmír Brzek navrhl udělit příteli 

Ing. Matějovi absolutorium, neboť revize neshledala žádných nedostatků. 
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V diskusi, která následovala po přestávce na občerstvení , 
vystoupil jako první přítel předseda Matoušek., který uvedl, že ZO 
zakoupí 10 akcií VČELY PŘEDBOJ a že je možnost aby si akcie 

zakoupili i jednotliví členové.  

Přítel Václav Bureš už nejméně podruhé navrhuje zřídit 

včelařskou prodejnu. Přítel Dvořáček chce, aby se schůze začínaly přesně 
ve stanovenou dobu. Přítel Adolf Bartoň měl připomínku k učitelům 

včelařství. Chce, aby se zvali schopní přednášející. Doporučil také 
podpořit rozšíření akciové společnost VČELA PŘEDBOJ, a pokusit se 

léčit včely Gabonovými pásky. Na to reagoval jednatel tím, že budeme 
nadále léčit Taktikem, neboť na něj nebyla u varoázy zjištěna resistence a 

k učitelům včelařství řekl, že se tito těžko shánějí. Přítel Nálevka 
pochvaloval léčbu Gabonovými pásky. 

Přítel Martin Hromádko za mandátovou komisi prohlásil že VČS 
je usnášeníschopná.  

Přítel Zdeněk Skalický přečetl návrh usnesení , které bylo 85.VČS 
schváleno v tomto znění: 

1. Výroční členská schůze schvaluje: 

a) Přednesené zprávy o činnosti výboru a celé ZO za rok 1992  
b) Zprávu pokladníka 

c) Zprávu hospodáře a knihovníka 
d) Revizní zprávu 

e) Zprávu nákazové a mandátové komise 
f) Z každého jednotlivého včelstva zap latit ve prospěch ZO 

částku 2,-Kčs v roce 1993 jako účelový příspěvek 
g) Při nákupu různých zařízení a materiálu pro včelařskou 

činnost vyinkasovat 1% z ceny fakturované organizacemi, 
nejméně však 20,-Kčs 

h) Půjčky v hotovosti na základě dohody z pokladny\ ZO 
budou poskytovány s platností od 1.1.1993 na dobu 1 –3 
měsíců na úrok 3% . Při překročení 3 měsíců do 6 měsíců se 

úrok zvyšuje na 5%, při překročení doby 6 měsíců do12 
měsíců se úrok zvyšuje na 7% a to vždy za celou výpůjční 

dobu. Při splácení půjčky se další půjčka témuž členu po 3 
měsících je možno témuž členu poskytnout novou půjčku 

již za dva měsíce 
i) Za rok 1992 doplatit po 2,-Kčs za každé přisunuté včelstvo 

j) Upsat pro akciovou společnost VČELA PŘEDBOJ 10 akcií 
po 1.000,-Kčs. Způsob uložení na obhospodařování určí 

výbor na své nejbližší schůzi a oznámí na únorové členské 
schůzi – po získání akcií 
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2. VČS ukládá: 
a) V souvislosti s bojem za zdravotní stavy včelstev 

vyhledávat a likvidovat divoce žijící včelstva, zalétlé roje, 

staré nepoužívané úly jako možné zdroje nákaz 
b) Při prevenci a tlumení chorob úzce spolupracovat 

s veterinární službou 
c) Zvyšovat kázeň při čerpání finančních prostředků a dbát 

vysoké efektivnosti při jejich vynakládání  
d) Výboru stanovení odměn za léčení chorob včel 

e) Výboru projednat odměny důvěrníkům a členům výboru 
(cestovné) 

f) Výboru zajistit na rok 1993 10 členských schůzí a 5 
přednášek 

g) Pokladníkovi ZO do příští výborové schůze vypracovat 
podmínky půjček, se kterými bude potom seznámena 

nejbližší členská schůze. Do příští členské schůze pokladník 
ZO přešetří možnosti půjček 

h) Pokladníkovi a kočovnému referentovi od roku 1993 

vybírat od kočovníků za každý přísun, organizovaný 
základní organizací 3,-Kčs za každé přisunuté včelstvo 

i) Výboru ZO na základě připomínek rozšířit kočovnou 
komisi 

j) Výboru projednat další způsob léčení mimo Taktiku 
k) Kulturnímu referentovi a celému výboru uspořádat zájezd 

pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky 
l) Výboru uspořádat v roce 1993 včelařský ples 

Podepsáni:Matoušek-předseda, J. Šroll-jednatel, Matěj-pokladník, 
Brzek-revizní komise 

Přítel Matoušek pak popřál všem pěkné prožití Vánočních svátků 
a v nastávajícím roce 1993 hodně zdraví a hodně potěšení ze včeliček a 
85. výroční členkou schůzi ukončil.  

A jdeme do dalšího roku s dalšími převratnými událostmi. 

 

Včelaři upisujte akcie a.s. Včela Předboj 

Před koncem roku k nám přichází oběžník z ústředního sekretariátu 
ČSDV z Prahy. V něm je mimo jiné žádost, aby členové ČSV upisovali 

urychleně akcie k založení akciové společnosti Včela Předboj a aby tyto 
akcie upsali co nejdříve, protože o akcie má zájem i nevčelařská veřejnost 

a podniky a členové ČSV by tak mohli přijít o majoritní postavení v této 
společnosti. 
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Konec společného soužití Čechů a Slováků  

 31. prosince 1992 nekončí jen kalendářní rok, končí také 

existence ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Její poslední oficiální 
název po mnoha tahanicích a po takzvané pomlčkové válce zněl: ČESKÁ 

A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (ČSFR). V průběhu 
tohoto roku sílily na Slovensku hlasy volající po samostatnosti Slovenska. 

Situace došla až tak daleko, že Slovenská národní rada přijala Deklaraci o 
svrchovanosti Slovenské republiky. Stále častěji se ve sdělovacích 

prostředcích ozývaly hlasy ze Slovenska, že jsou utlačováni, že jsou naší 
kolonií a pod. Stále zřetelněji se tam ozývaly hlasy požadující nejprve tzv. 

autentickou federaci, později státní svrchovanost a suverenitu Slovenska. 
Všechny diskutované modely nového uspořádání , mezi nimiž byla i idea 

"dvojdomku" či konfederace, však zůstaly pouze v oblasti teorie. Způsob, 
jakým Občanská demokratická strana (ODS) a Hnutí za demokratické 
Slovensko (HZDS vedly v uplynulém roce svoji předvolební kampaň, 

ukazoval na těžko překonatelné rozdíly. ODS v čele s Václavem Klausem 
v ČR přislíbila hospodářský program tržní ekonomiky a "funkční 

federaci", na Slovensku HZDS vedené Vladimírem Mečiarem naopak 
získalo popularitu programem mezinárodního uznání svrchovaného 

Slovenska a příslibem "citlivějších" ekonomických reforem. Nastala tedy 
situace, kdy se rozchod jevil jako nejrozumnější řešení. Koncem srpna 

1992 se obě strany dohodly na datu rozdělení, které bylo stanoveno na 
1. leden 1993. 

 Takto probíhal v roce 1992 tento rozchod, který jsme zde v 
Čechách pociťovali většinou dosti bolestně s tím, že to bude na škodu 

oběma našim národům: 

5. a 6. června 1992 v parlamentních volbách zvítězila v ČR koalice 
Křesťanskodemokratické strany (KDS) a Občanské demokratické strany 

(ODS), na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS). 

8. a 9. června 1992 Druhá série jednání mezi ODS a HZDS v Brně 

ukázala rozdílnost názorů na řešení státoprávní otázky. HZDS navrhovalo 
"ekonomické a obranné společenství", pro ODS byla tato forma 

nepřijatelná. Předseda ODS Václav Klaus po jednání prohlásil, že 
"společný stát je ztracen".  

19. a 20. června - ODS a HZDS se na čtvrtém setkání v Bratislavě 
dohodly na vytvoření federální vlády a zásadách programového 

prohlášení. Přijatá politická dohoda konstatovala mj. rozdílné názory na 
státoprávní uspořádání. 
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24. června je v Bratislavě jmenována slovenská vláda, do jejíhož 
čela se po 14 měsících vrátil Vladimír Mečiar. 

2. července je v Praze jmenována česká vláda v čele s Václavem 

Klausem. Týž den jmenoval president Václav Havel federální kabinet v 
čele s Janem Stráským. 

17. července poslanci Slovenské národní rady přijali Deklaraci o 
svrchovanosti S lovenské republiky. President Václav Havel oznámil své 

rozhodnutí abdikovat. 

20. července Václav Havel odstoupil z funkce presidenta ČSFR. 

22. a 23. července na pátém jednání v Bratislavě se ODS a HZDS 
dohodly, že se pokusí zabezpečit legitimitu procesu zániku federace. 

26. srpna na šestém setkání v Brně se ODS a HZDS sjednotily na 
harmonogramu dalšího postupu. 

10. září Slovenská národní rada přijala Ústavu Slovenské republiky, 
s účinností od 1.října 1992. 

1. října pro odpor opozice požadující referendum Federální 
shromáždění neschválilo zákon o způsobu zániku ČSFR. Přijalo usnesení 
o ustavení komise pro přípravu ústavního zákona o unii, v níž by se Česká 

republika a Slovenská republika spojily až do vstupu do Evropské unie.  

6. října na sedmé schůzce ODS a HZDS v Jihlavě je potvrzen. 

1.leden 1993 jako datum zániku federace a počátek platnosti dílčích 
dvoustranných dohod mezi Českou a Slovenskou republikou. 

10. října v Praze projednaly vlády ČR a SR dokumenty o budoucí 
spolupráci po rozdělení federace, zejména uzavření dohody o celní unii a 

měnovém uspořádání. 

5. listopadu Federální shromáždění schválilo program opatření 

proti živelnému a neústavnímu zániku federace a proti vyvolání konfliktů 
mezi občany v souvislosti s řešením státoprávních otázek.  

13. listopadu Federální shromáždění schválilo ústavní zákon o 
dělení majetku federace a jeho převodu na republiky. V ČR podle něj 
zůstal majetek za 420,2 miliard korun a v SR za 202,3 miliard korun. 

19. listopadu Česká národní rada přijala usnesení o převzetí plné 
odpovědnosti spolu s vládou ČR za kontinuitu státní moci na území ČR a 

za zajištění oprávněných zájmů jejích občanů. 

25. listopadu Federální shromáždění přijalo ústavní zákon o zániku 

ČSFR k 31. prosinci 1992 (č. 542/92Sb.). 

15. prosince Česká národní rada schválila recepční zákon, podle 

něhož působnost Federálního shromáždění zánikem federace přebírá 
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ČNR. 

16. prosince Česká národní rada přijala Ústavu České republiky, 
která nabyla účinnosti 1. ledna 1993 

17. prosince Federální shromáždění přijalo usnesení k ústavnosti 
procesu zániku ČSFR a vzniku nástupnických států. Po 22 letech ukončilo 

činnost. 

 

31. prosince 1992 úderem půlnoci zanikl po 75 letech své 
existence společný stát Čechů a Slováků a vznikly dva nové 

samostatné státy - Česká republika a Slovenská repoublika. 

 

Průměrné výnosy medu v roce 1992 

Přítel jednatel Ing. Josef Šroll s použitím počítače vytvořil graf, 

který nazval:“Průměrné výnosy medu včelařů ZO Pardubice v roce 1992“. 
Do jeho ankety, v níž shromažďoval informace o výnosech informace se 
mu nabídlo 58 členů ZO. Výsledek jeho úsilí je v následující tabulce: 

 

výnos v kg počet včelařů výnos v kg počet včelařů 

0 - 5 5 26 - 30 2 

6 - 10 22 31 - 35 1 

11 - 15 12 36 - 40 0 

16 - 20 9 víc než 40 1 

21 - 25 6   

 

Z uvedeného přehledu by se dalo soudit, že to byl průměrný rok, 
pokud ovšem všichni respodenti uvedli skutečný výnos... 
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