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ROK 1996  

 11. ledna 1996 začíná spolkový život v tomto novém roce 

výborovou schůzí, která připravuje program na nastávající 88.  Výroční 
členskou schůzi. Do komisí navrhne tyto přátele:  
Návrhová: Zdeněk Skalický, Jaroslava Dvořáčková, Josef Forman 

Mandátová: Václav Bureš, Miroslav Teplý, Martin Hromádko 

Dále výbor rozhoduje pozvat na některou naši příští členskou schůzi 

přítele Haragsima z Prahy a přítele Nováka z Čestína. Výbor pak s 
uspokojením konstatuje, že vývěsní skříňku, kterou vyrobil přítel Václav 

Bureš a natřel přítel Jiří Stejskal z Pardubiček, pověsí přítel Miroslav 
Teplý na vrata domu čp. 1960 v Havlíčkově ulici, kde sám bydlí. Navíc se 

zavázal, že bude udržovat obsah skříňky v aktuálním stavu.  

 

88.Výroční členská schůze 

 21. ledna 1996 v Kulturním domě PARAMO na Dukle se koná 

naše již 88. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, kterou řídil místopředseda 
přítel Ing. Josef Křepela.  

Po úvodních formalitách přednáší slavnostní projev předseda ZO 
Oldřich Vondrouš. Projev, jehož rukopis se mi podařilo od něho získat, 
uvedu na tomto místě doslovně, neboť podává jeho osobitý pohled na naše 

konání. 

Projev předsedy Oldřicha Vondrouše 

Vážení hosté, přátelé včelaři.  

Dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil na dnešní výroční členské 
schůzi. 

Dnes budou členové výboru a zejména jednatel přítel Šroll hodnotit 
poslední rok podle jednotlivých úseků činnosti naší Základní organizace. 

Já bych se chtěl ohlédnout trochu víc zpátky. 
Chtěl bych zavzpomínat s našimi dříve narozenými členy a našim 

mladším členům povědět, jak jsme včelařili, než oni nastoupili do našich 
řad. 

Já jsem se stal členem pardubické organizace v roce 1954. Tehdy 

jsme měli členské schůze v Pardubičkách „U Capoušků“ a dá se říci, že to 
byl vždycky pro mnoho členů svátek.  

I když se tehdejší počet členů od našeho dnešního nikterak nelišil, 
většinou jsme museli obsadit i přilehlou místnost, kde jsme měli naši 

spolkovou knihovnu a kde přítel Sýkora před a po schůzích půjčoval knihy 
a nikdy se nestalo, že by měl málo zájemců. Na členskou schůzi se nás 
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mnohdy sešlo kolem stovky a k dobré pohodě přispívala nejen dobrá 
pohostinská obsluha, ale i dobrácký a velice klidný předseda přítel 
Matura. To období bylo velice klidné a přátelské, nikdo nikam nespěchal, 

před ukončením schůze nikdo neodcházel. Schůze byly i v letním období 
jen v neděli. Snad to bylo proto, že tehdejší velkovčelaři jako přítel 

Matura, který měl včely ve Staročernsku, přítel Synek ze Starého Hradiště 
a přítel Čejka z Čívic měli jen kolem třiceti včelstev. Situace se začala 

měnit, když se začaly stavět kočovné vozy a když se začalo kočovat a 
vyrábět mateří kašička.  

V našem okrese jsme měli dobré podmínky pro kočování  a měli 
jsme i dobré organizátory. Předsedou okresní kočovné komise byl dlouhá 

léta náš člen přítel Jan Lopata a několikrát jsme se jako okres umístili 
v krajské soutěži z devíti okresů na prvním místě. Naše organizace se na 

tom podílela velkou měrou. Dobré podmínky pro kočování spočívaly i 
v tom, že zde byl jarní rozvoj časnější a ve vyšších polohách, kam jsme 

kočovali, nás se silnými včelstvy agronomové rádi najímali. Kočovali 
jsme nezřídka i přes 100 km daleko. Místními včelaři jsme však většinou 
vítáni nebyli.  

Rovněž výroba mateří kašičky vylepšovala naši finanční bilanci. 
Když však její výrobu zvládl větší počet včelařů a poptávka poklesla,  

přátelská pohoda se mezi některými našimi členy tak nějak vytratila. 
Po stránce kulturní byla naše organizace na výši, když byl 

jednatelem přítel Čapek z Rosic. Měli jsme to štěstí, že tuto funkci mohl 
zastávat plných 18 let a i když mu zdraví příliš nesloužilo, zorganizoval 

takřka každý rok zdařilý zájezd. Dále za své jednatelské činnosti 
zorganizoval asi 3 okresní výstavy, pořádané ještě s  jinými zájmovými 

organizacemi, s myslivci, zahrádkáři a chovateli drobného zvířectva. Na 
přípravě těchto výstav se právě naše organizace podílela tou největší 

měrou. 
V roce 1972 jsme uspořádali rovněž s ostatními organizacemi 

celostátní výstavu pod názvem „Pardubicko 72“, kterou jsme instalovali 

v GRAND HOTELU a která trvala 9 dnů. Návštěvou zde bylo i několik 
zájezdů až ze Slovenska.  

Ještě za éry přítele Čapka jsme začali pořádat včelařské plesy. Za 
jeho vedení jsme uspořádali čtyři. V jeho práci pak úspěšně pokračoval 

přítel Matoušek a plesů jsme uspořádali ještě dalších sedm. Před plesy se 
vždy uskutečňoval kurs medového pečiva, jehož výsledky se na plesech 

krásně presentovaly na veřejnosti. Samotné kursy nám vychovaly v našich 
domácnostech řadu dobrých a zručných umělkyň těchto dobrot. 

Postupně však v naší organizaci spolková činnost upadala, hlavní 
příčina asi spočívala v příchodu varoázy do našeho kraje a po sametové 

revoluci a nástupu tržní ekonomiky se zdálo, že se včelařstvím a to nejen u 
nás, ale v celém státě to bude velice zlé. Po likvidaci včelstev na varoázu 
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část našich členů nás opustila, za zhoršených podmínek pro včelaření 
v novém tržním systému odešla další část členů a noví členové se do naší 
organizace hlásí jen poskrovnu. Věřím však, že se vše v dobré obrátí. 

První náznak obratu k lepšímu vidím v tom, že si naše vláda 
uvědomila velký význam včel nejen pro naše zemědělství, ale i pro 

celkové životní prostředí, v němž by s bez včel vytrácely různé druhy 
rostlin mnohem rychleji, než je tomu tak doposud. Že tomu tak skutečně 

je, dala naše vláda najevo tím, že poskytla v roce 1994 sto korun dotací na 
zazimované včelstvo, bohužel jen některým členům. V roce 1995 pak 

dotaci sto dvacet korun všem členům, dokonce i včelařům 
neorganizovaným. 

Je sice pravda, že se ještě dlouho varoázy nezbavíme a budeme s  ní 
muset včelařit, ale věřím, že se to naučíme, že se to naučí hlavně naši 

mladí členové.  
Z úbytku pastvy pro naše včely nemusíme mít obavy, protože, jak 

se zdá, plochy oseté řepkou se i nadále budou zvyšovat. Také slunečnice, 
která je pro zemědělce ekonomicky zajímavá se bude určitě pěstovat na 
větších plochách, než je tomu dnes při jejím zavádění. Slunečnice má 

nesporně velký význam pro naše včely v podletí, a možná v některých 
lokalitách a při některých odrůdách budeme sklízet slunečnicový med, 

jako je tomu na Slovensku. 
Také zpeněžování našich produktů se již řada včelařů naučila na 

našem trhu realizovat a tak se zdá, že po stránce ekonomické máme to 
nejhorší za sebou. A tak se při vzpomínce na staré dobré časy ptám: 

Vrátí se zase ta přátelská pohoda při setkávání na našich schůzích? 
Budeme si umět popovídat o našich včelách? Budeme těm méně 

zkušeným a začínajícím včelařům umět nezištně poradit eventuálně i 
pomoci? Anebo se budeme na včely dívat jen jako na zdroj našich příjmů 

a tudíž tajemství našich úspěchů si budeme před konkurencí pečlivě 
střežit?  

Odpovědi na tyto otázky samozřejmě nečekám, jaká bude 

skutečnost, záleží jenom na nás a proto předem děkuji všem, kteří svým 
jednáním k této pohodě přispějí.  

Závěrem bych chtěl za vykonanou práci v uplynulém období a 
zejména v uplynulém roce všem našim členům a funkcionářům výboru 

upřímně poděkovat a v novém roce přeji všem hodně zdraví, spokojenosti 
a úspěšný včelařský rok.  

    Děkuji za pozornost. 

To bylo ohlédnutí a zároveň výzva předsedy Základní organizace a 

včelaře s velkým „V“. 

 

 Následovala zpráva jednatele př. Ing. Šrolla, který provedl 
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kontrolu usnesení z minulé VČS. Konstatoval, že bylo splněno. Potom 
přednesl zprávu jednatele. Dnes v naší organizaci připadá na jednoho 
člena v průměru 13,84 včelstev.  

Věkové složení našich členů 

Věkové složení našich členů pak vypadá takto: do 20 let máme 1 
včelaře, od 21 do 30 let máme 5 včelařů, od 31 do 40 let máme 20 včelařů, 

od 41 do 50 let = 32, od 51 do 60 let = 30, od 61 do 70 = 49, od 71 do 80 
let = 36, od 81 do 95 let = 10 a 98 let je jednomu včelaři a to příteli Karlu 

Pudilovi z Újezdu.  

 Ve své zprávě ocenil stoupající výkonnost našeho Ústředního 

výboru. Sám jako jednatel odbavil za uplynulé období 112 jednacích čísel.  

 Dále přítel Ing. Šroll přečetl zprávu hospodáře Josefa Havrdy, v 

níž se konstatuje, že v právě uplynulém období byl prodejem a darováním 
zredukován movitý majetek naší ZO. 

 Knihovník Václav Bureš oznámil, že naše knihovna má 419 titulů, 
k nimž v poslední době přibylo několik videopořadů se včelařskou 
tematikou. Nejpilnějšímu čtenáři příteli Václavu Koudelkovi z Dukly 

předal odměnu - perníkové srdce. Mimo přítele Koudelky si téměř nikdo 
literaturu nepůjčuje, to konstatuje přítel knihovník Bureš. 

 Nákazový referent Ing. Stanislav Poskočil řekl, že stále léčíme 
včelstva plošně napadená Varoázou. Jen na území naší ZO jich je 2.129. 

Opět a to podruhé v Bohdanči se vyskytl mor včelího plodu. V ohnisku u 
přítele Hackenberga bylo spáleno 10 včelstev a všechen spalitelný 

materiál. V ochranném pásmu bylo prohlédnuto ve 12 obcích 642 
včelstev. 

 Přítel Miroslav Teplý jako kulturní referent oznámil, že na tento 
rok plánujeme uskutečnit zájezd. 

Zpráva pokladníka o našich financích   

Pokladník Zdeněk Matoušek seznámil VČS se stavem hospodaření 

s financemi. Protože funkci pokladníka převzal po zemřelém příteli Ing. 
Matějovi v září 1995, rozdělil svoji zprávu na období od 8.12.1994 do 

20.9.1995 a pak od 21.9.1995 do 31.12.1995. Celkově však příjmy včetně 
zůstatku činily do 31.12.1995 604.764,11 Kč. Za totéž období pak výdaje 

činily 551.977,75 Kč. Zůstatek k 31.12.1995 činil 52.786,36 Kč. V 
majetku naší ZO je také 10 akcií a.s.VČELA PŘEDBOJ v nominální 

hodnotě 10.000,-Kč. Rozpočet na rok 1996 je vyrovnaný a činí 29.000,-
Kč. Ke dni konání VČS máme 188 členů. Čtyřicet členů nepožádalo o 

dotace ani o státní příspěvek. Ti nezaplatili členský příspěvek, a tudíž 
přestali být členy naší organizace. Poštou byly zaslány dotace a státní 
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příspěvky 110 členům. Příspěvky byly zaplaceny z 2.547 včelstev, 304 
včelstev máme registrováno u jiných Základních organizací. 

 Předseda revizní komise Čestmír Brzek ve zprávě konstatoval, že 

v hospodaření s finančními prostředky nebylo shledáno žádných závad.  

 Podle předsedy mandátové komise Václava Bureše je na 

88. Výroční členské schůzi přítomno 88 členů, což činí 40% z celkového 
počtu. Protože schůze byla zahájena s půlhodinovým zpožděním, je 

usnášeníschopná. 

 O přestávce byly podávány liberecké párky a uskutečněna 

tombola. V tombole byly ceny v celkové hodnotě 800,-Kč. Losy (450 ks 
po 2,-Kč) byly prodány všechny. 

 V diskusi se představil přítel Ing. Emanuel Veselý z Pardubic, 
coby nový jednatel Okresního výboru ČSV. Ten uvedl, že zatím se mu 

nejlépe spolupracuje s naší Základní organizací.  

 Přítel jednatel Ing. Šroll pak přednesl plán na rok 1996. Měli 

bychom uskutečnit 10 členských schůzí, na nich pak 5 přednášek a 
několik videopořadů. Dále chceme uspořádat zájezd a přítel Oldřich 
Vondrouš zorganizuje kurs chovu matek ve Stéblové.  

 Na závěr VČS je bez připomínek všemi přítomnými přijato 
usnesení. 

 

Odběr zimní měli k vyšetření na varoázu 

 A jako každým rokem i letos ve dnech od 15. do 31. ledna 

odebíráme z úlů měl a to ve směsných vzorcích předáváme př. Františku 
Klejchovi, který je předá na vyšetření do Veterinárního zařízení. 

 

Přednáší Ing. Kamler z VÚ včelařského 

 18.února 1996 nám přednáší na členské schůzi v hotelu 
SYNTHESIA Ing. František Kamler z Výzkumného ústavu včelařského v 

Dole. Hovořil o aktuálních otázkách dnešního včelaření. Podle něho dnes 
hýbe včelařstvím ekonomika, a to zejména u včelařů, kteří mají větší 

počty včelstev. Ti musí svoji práci stále více racionalizovat a snažit se o 
snižování spotřeby práce na včelstvo. Z maloobchodní ceny zůstane 

včelaři okolo jedné třetiny. Lukrativnější je stáčení medu, zde by měli 
včelaři vyvinout úsilí a budovat například spolkové stáčírny medu. Kvalita 

medu je určována hlavně obsahem vody. Med by měl být propagován i v 
místních sdělovacích prostředcích. Zajímavý je poznatek o tom, že řepka, 

květák a brokolice obsahují tak zvané brasiny, které jsou protirakovinové. 
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V řepkovém medu je hodně pylu s uvedenými brasiny. Slunečnicový med 
není příliš dobrý, je dobré ho část nechat včelám. Ušetří se tím i část práce 
i cukru. 

 Dále uvedl, že namísto léčení nosemy je mnohem lepší prevence, 
která spočívá v chovu silných včelstev, v rychlé obnově díla a v desinfekci 

úlů a plástů. Úl by se měl desinfikovat každé tři roky. K desinfekci je 
možno použít ledovou kyselinu octovou a kyselinu mravenčí, která působí 

navíc proti Varoáze a zvápenatění včelího plodu. Nosema stále působí 
největší ekonomické škody. 

Snížit počet zásahů ve včelstvu, dát mu dostatečný prostor, umět 
číst informace z podložky i z nahlédnutí do vysokého podmetu. Na jaře 

netrpět slabochy, zdravé spojovat, nemocné likvidovat. To jsou zásady, 
jejichž dodržování a využívání je cestou k modernímu a úspěšnému 

včelaření.  

 Následná diskusi, se odvíjela kolem současných našich problémů a  

názor z pléna a to, že pro většinu včelařů je včelaření záliba a při té se 
nikde nehledí na peníze a že tedy o dobré budoucnosti včelaření 
nepochybuje. - Názor který nelze než schválit. Přítel Volejník ze ZO 

Přelouč, který zde byl jako host, si zase myslí, že jak řekl “s námi starými 
odejde včelaření, je málo zájmu mezi mladými“. 

Přítel Bureš řekl, že hledáme někoho, kdo by nám pomohl 
zorganizovat nějaký pěkný zájezd a zda by nám př. Ing. Kamler mohl 

doporučit nějakého kvalitního přednášejícího. Dostalo se mu odpovědi asi 
v tom, smyslu, že více zkušeností mají komerční včelaři, a že dobré styky 

má i přítel Haragsim. V sezóně je zájezd na Západ dosti drahý. 
S přednášejícími je to jiné. Jmenoval pak Ing. Vladimíra Veselého, Ing. 

Dalibora Titěru z VÚ včelařského. Praktické včelaření pak dobře přednáší 
přítel Chaloupka z Kladna a přítel Novák z Čestína. 

     

Uzávěra kolem ohniska moru v Bohdanči do poloviny srpna 

 7. března 1996 se výbor zabývá tím, jak je zajištěn program na 
setkání členů v tomto měsíci. Pokud se nepodaří zajistit přítele Nováka z 

Čestína, bude nabídnuto ke shlédnutí několik videozáznamů se včelařskou 
tematikou. 

 Informaci, že na Okresním úřadě proběhlo jednání o přispění 
našim organizacím z fondu životního prostředí , sdělil člen OV ČSV přítel 

Zdeněk Skalický.  

 Poslední zpráva je ta, že budou opět zřízeni krajští osvětoví 

referenti. 
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Výsledky vyšetření zimní měli, promítání videozáznamů  

 21. března 1996 se členové scházejí v hotelu SYNTHESIA, aby 
se z úst nákazového referenta př. Ing. Poskočila, dozvěděli výsledky 

vyšetření zimní měli. Z těch je patrno, že se situace v intenzitě napadení 
Varoázou nijak nezhoršuje, ale ani nezlepšuje. V průměru máme 1 roztoče 

na včelstvo. V Bohdanči a v Jesničánkách byly vzorky bez roztočů a 
naopak v Hradišti na Písku na třech stanovištích bylo v průměru 15 

roztočů na včelstvo. 

 Přítel Oldřich Vondrouš upozornil na možnost inzerovat prodej či 

nákup včelstev nebo včelařských pomůcek v naší vývěsní skříňce. Stačí 
písemný požadavek a ten předat příteli Teplému, který vývěsku 

aktualizuje. Též řekl, že nyní na jaře mohou nastat problémy se zásobami 
a to vzhledem k letošní dlouhé zimě. 

 Protože se nepodařilo zajistit přednášku, promítá přítel Václav 
Bureš několik videozáznamů: "VČELPO", "VČELAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ", 
"VČELY OPYLOVAČI", "VAROÁZA VČEL".  

 Žádná diskuse se nekonala, neboť jsme byli předčasně vyzváni 
uvolnit schůzovní místnost. 

 

Přítel Boháč: Dynamika včelí populace 

 17. dubna 1996 členská schůze v hotelu SYNTHESIA, kterou 

opět řídí předseda přítel Oldřich Vondrouš. Základní organizace Holice 
nám nabízí 6 míst na zájezd, který se uskuteční 14. a 15. června do 

Německa. Cena zájezdu je 800,-Kč. Zájem mají přátelé: Václav Bureš, 
Ing. Josef Křepela, Oldřich Vondrouš a Petr Šedivý.  

Přednáší přítel Boháč. Téma přednášky:"Dynamika včelí populace". 
Vysvětlil závislost mezi výnosem a silou včelstva. Ve slabém včelstvu 
klade matka méně vajíček, ale o plod se musí starat větší procento včel, 

takže jich zbývá podstatně méně na sběr nektaru. Silné včelstvo naopak 
dokáže uvolnit větší procento včel pro snůšku. Květové snůšky se pak 

navíc zúčastní i dlouhověké včely. Odběrem dvou až čtyř plodových 
plástů umožníme matce kladení a tím prodloužíme sběrací aktivitu 

včelstva. V průběhu přednášky demonstroval názorně na grafech, jakou 
měrou využije včelstvo snůšku v závislosti na jeho síle. 

V diskusi, která následovala, se zeptal přednášejícího přítele 
Boháče, zda by nám mohl něco říci o zvápenatění včelího plodu, který se 

na našem okrese dosti rozšiřuje. K otázce dodal, že když si přečteme 
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článek ve Včelařství na toto téma, který tam napsal přítel Bleha, tak 
bychom měli přestat včelařit. Přítel Boháč s tímto včelím problémem však 
nemá zkušenost.  

 

 16. května 1996 členská schůze v hotelu SYNTHESIA bez 

přednášky pouze se diskutuje o chovu matek. V tom má hlavní slovo 
předseda Oldřich Vondrouš, který popsal podrobně postup při chovu 

matek a připomněl, že tuto teorii si mohou zájemci ověřit na praktických 
ukázkách a to o následující neděli 19. května, kdy ve Stéblové uspořádá 

kurs chovu matek. 

Za členy jsou bez připomínek přijati: Josef Teplý z Hostovic a 

Vladimír Kohoutek. 

 Přítel jednatel Ing. Šroll četl v Zemědělských novinách, že 

výzkumníci, kteří se zabývají životem včel, připevňují na včely vysílačky, 
které váží 3 miligramy. Sama včela váží 90 miligramů. Poslední též 

zajímavou informaci přinesl př. Bureš, který sdělil, že by se měly výkupní 
ceny medu zvyšovat. Ceny tmavých medů by však měly klesat.  

 

Zemřel přítel Jiří Gregor  

 29.července 1996 zemřel přítel Jiří Gregor. V něm odešel čestný, 
pracovitý a spolehlivý člověk. I když se chovu včel nevěnoval příliš 

dlouhou dobu, dosáhl v chovu velmi pěkných až výborných výsledků. 
Včelařit začal po smrti svého otce Josefa Gregora v Jesničánkách u čp.149 

v ul. Na Záboří. Staré Budečáky postupně vyměňoval za nástavkové úly, 
které si sám vyráběl a které přizpůsoboval chovu dvoumatečných včelstev. 

Uspořádání úlů měl netradiční. Nástavky na studenou stavbu a na 
rámkovou míru 39x27,5cm měl uprostřed rozděleny svislou mateří 

mřížkou a v každé půlce mu kralovala jedna matka. O tom, že matkám ani 
dělnicím nevadilo to, že si jsou tak blízko svědčí výnosy, kterých 
dosahoval a které se někdy blížily 100 kg z jednoho úlu. Toto může 

potvrdit i pisatel těchto řádků, kterého nemocný přítel Gregor požádal o 
pomoc začátkem jara tohoto roku a který mu v sezóně zajistil vytočení 

medu tím, že odebíral medné plásty, které jeho zeť v garáži vytáčel. Konví 
s medem byla nakonec plná garáž-  

Přestože začal včelařit až v roce v roce 1987, kdy také vstoupil do 
ČSV, zapojil se do práce ve výboru, kde zastával funkci racionalizačního 

referenta a to až do roku 1995. Škoda jen, že zákeřná nemoc zkrátila jeho 
život, aniž by mu dala příležitost, aby se o výsledky svého snažení mohl 

podělit s ostatními.  
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21. srpna 1996 se v restauraci TENIS CLUB v Labské ulici schází 
výbor, aby znovu určil, kdo bude v které obci plnit funkci prohlížitele. 

Blíží se totiž konec srpna a to je termín, do kterého mají být provedeny 
prohlídky na mor včelího plodu kolem ohniska v Bohdanči. Úkoly byly 

rozděleny takto: Přítel Zdeněk Matoušek bude mít na starost Lány na 
Důlku a Srnojedy, přítel Oldřich Vondrouš Černou u Bohdanče, Bohdaneč 

Ing. Vladimír Růžek, Doubravice přítel Jaroslav Šípek, Hrádek a 
Pohránov Zdeněk Skalický a Vlastimil Benadik, Dolany Viktor Ryšavý a 

Bukovku Petr Šedivý. Jmenovaní dostali za úkol provést prohlídky co 
možná nejdříve. 

Nákazový referent přítel Stanislav Poskočil oznámil, že by se měl 
gabon letos použít naposled. Pokud bychom ho chtěli použít i příštím 

rokem, tak toto musíme ověřit na Veterinární správě. Věc ověří přítel 
Stanislav Poskočil a Oldřich Vondrouš na Veterinární správě. 

 

Zemřel přítel Bohumil Kupa, upřesňování evidence členů, opět 

Gabonovými pásky proti varoáze 

 22. srpna 1996 se koná řádní členská schůze v hotelu 
SYNTHESIA. Povstáním byla uctěna památka dvou našich členů a to 

přítele Bohumila Kupy z Pardubic, Jungmanova ulice 2556 a Jiřího 
Gregora z Jesničánek, ul. Na Záboří 149. Přítel Kupa prošel funkcemi jak 

v základní organizaci, kde byl po mnoho let pokladníkem naší organizace, 
tak i ve vyšších organizačních složkách. 

 Přednáška se nekoná a tak jednání tohoto našeho setkání je vedeno 
kolem organizačních záležitostí. Dovídáme se, že členská evidence bude 

mimo jména a příjmení obsahovat též rodné číslo, způsob včelaření 
(včelín nebo včelnice) a samozřejmě i bydliště a stanoviště včelstev v 
případě, že je toto odlišné od bydliště. 

 Opět je připomínán termín 30. září, do něhož je nutno podat žádost 
o dotaci a tím i o státní příspěvek u členů ČSV. Kdo tento termín zmešká, 

nedostane jedno ani druhé. Pokud pak bude chtít být nadále členem 
Českého svazu včelařů, musí zaplatit členský příspěvek v plné výši. Kdo 

ve své žádosti neuvede, jakým způsobem včelaří, to je zda má včely ve 
včelíně či ve včelnici, zaplatí ze včelstva 8,-Kč, jako by je měl ve včelíně. 

 V ochranném pásmu kolem ohniska moru včelího plodu u př. 
Hackenberga v Bohdanči se uskuteční prohlídky, které budou vykonávat 

prohlížitelé ve stejném složení jako minulého roku. Př. Ing. Poskočil 
rozdává důvěrníkům gabonové pásky s poučením, že tyto musí být 

vloženy do včelstev co nejdříve a to do rozšířených uliček na okraje 
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plodového tělesa. Vyjmuty by měly být po 28 dnech. Počátkem října pak 
musíme fumigovat včelstva poprvé a po deseti dnech podruhé. O ošetření 
pak musí být vypracovány ve dvojím vyhotovení protokoly s daty, kdy 

byly provedeny všechny tři léčebné úkony.  

 

  

Přítel Jaroslav Hahn u nás opět přednáší  

19. září 1996 jsme přivítali podruhé na naší členské schůzi našeho 

bývalého předsedu, učitele včelařství přítele Jaroslava Hahna.  

Bez připomínek byli přijati Oldřich Tesař, důchodce, bytem 

Pardubice E. Košťála 954, včelaří ve Staročernsku, Václav Štumr, který 
má včely v Rábech a Josef Hájek z Lánů u Dašic. 

 Dovoz medu ze zahraničí – problém, o němž jednal předseda ÚV 
ČSV Ing. Mandík na Ministerstvu zemědělství. Žádost, aby byla dotace 

zvýšena na 130,-Kč na 1 včelstvo, zatím není projednaná. Výzva ÚV 
ČSV, aby se při OV ČSV vytvářely kočovné komise. Pro zvyšující se 
náklady (pronájem místností, poštovné) je navrženo zvýšení členského 

příspěvku z jednoho včelstva ze 2,-na 3,-Kč, z nichž přijde 1,40 Kč do 
Svépomocného fondu. Příspěvek 1.000,-US dolarů na operaci profesora 

Sulejmana ze Slovinska. To byly hlavní informace ze zasedání ÚV ČSV 
konaného v srpnu v Praze. 

 O zvýšení členského příspěvku ze včelstva na 3,-Kč nechává přítel 
Oldřich Vondrouš hlasovat. Mimo dvou členů, kteří se hlasování zdrželi, 

byli všichni pro. 

 Slova se pak ujímá přítel Jaroslav Hahn. Řekl, že dovozem medu 

ze zahraničí může nastat situace, kdy si naši obchodníci zachovají 
kontakty s dodavateli, kteří jim budou nechávat med levněji a my pak 

budeme nuceni jít s cenami ještě níže než doposud. Může se stát, že nám 
pak nabídnou třeba i pouhých 12,-Kč za kilogram. Vrátil se také k 
předchozí informaci o příspěvek profesoru Sulejmanovi poznámkou, že 

tento je vědec, který je uznávanou osobností ve včelařství. V osmdesátých 
letech nám významně pomáhal při hledání prostředků proti Varoáze. Ve 

vlastní přednášce se zaměřil na zdravotní stav včelstev, jimž hrozí stále 
nebezpečí Varoáza a s ní se rozšiřující další choroby. Varoázu mimo 

Slovenska podcenili i v Rakousku a úhyn včelstev v některých oblastech 
tam činil až 90%. Ve světě jsou už i roztoči VJ, kteří jsou odolní na 

některé látky. TAKTIK a GABON 92 fungují stále účinně.  

 V diskusi, která nastala po přednášce, se hovořilo o tom, jak je 

třeba hledat včely s vyvinutým čistícím pudem, které vykazují menší 
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intenzitu napadení Varoázou. Byla také připomenuta nutnost léčení všech 
včelstev v případě, kdy se používá kyselina mravenčí. Pokud se tato 
použije jen v některých, tak ta bývají ostatními vylupována. Přítel 

Skalický řekl, že do cukerného roztoku při krmení včel přidává jedlou 
sodu, která zvyšuje alkaličnost, což nesvědčí plísním. 

 Informací, že Výzkumný ústav včelařský v Dole bude vykupovat 
ekologický včelí vosk (od včelstev neléčených GABONEM) za 150,- až 

200,-Kč /1 kg a rozloučením s přítelem Hahnem naše srpnové setkání 
končí. 

 

Včelař – podnikatel Josef Novák z Čestína u nás 

 20. října 1996 členská schůze a na ní přednáší přítel Josef Novák 

z Čestína, včelař a podnikatel v oboru zpracování včelích i jiných 
produktů. V úvodu se zmínil o tom, jak se a to podstatně změnila po roce 

1989 situace i ve včelařství. Za "socialismu" jsme měli starost jen o to, zda 
bude dostatek nádob na med. Med byl tehdy vykupován v jakémkoliv 
množství a to bez ohledu na jeho kvalitu a za jednotou cenu. Poměr ceny 

cukru k ceně medu byl pro nás velmi příznivý. Toho zneužívali tzv. 
"cukráři" k "výrobě medu z cukru". Ti také jako první v současné době 

odpadli. Odpadli také ti, kteří chovali včely bez vztahu k nim, jen pro 
peníze. Tím si vysvětluje hlavní příčiny poklesu stavu včelstev i počtu 

včelařů. K úlové otázce se vyjádřil tak, že mu to připadá u nás jako v 
nějakém skanzenu, v němž se nalézá neuvěřitelné množství všelijakých 

výtvorů. Komerční včelaření v mnoha zemích je založeno na poznání, že 
včelstvo je osobnost, která nedovoluje, aby do ní člověk příliš zasahoval. 

Z toho je pak odvozena zásada, že se nemají omezovat včelí pudy - tím se 
omezí i rojivost. Základní předpoklad je dát včelstvu dostatečný prostor a 

potom konat tak, aby ošetřování bylo co nejméně pracné a tím i pro včely 
co nejméně rušivé.  

 Uvedl pak příklad, jak postupuje při medobraní. Nepoužívá mateří 

mřížky, v medníku má ztluštělé plásty. Při vytáčení medu po odvíčkování 
vytáčí celé nástavky, které po otření vrací zpět do včelstev. 

 Při racionálním včelaření musíme včelám, splnit "tři přání": 

 PROSTŘEDÍ - dostatek pastvy pokud možno od jara do zimy 

 PROSTOR - dostatečně velký úl 
 POKOJ - co nejméně rušivých zásahů ve včelstvu.  

 Dále uvedl, že neustálým vyřezáváním trubčího díla neumožníme 
mladuškám vybít svoji energii a to se projeví častým rojením. Důležitým 

faktorem je včasné nakrmení, aby se neopotřebovaly včely, které mají 
přečkat zimu. Podletní květovou snůšku nevytáčet, to se kladně projeví při 
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jarním rozvoji. Stěny úlů mají dýchat, neprodyšně natřené úly jsou pro 
oko, ne však pro včely. Z úlů je nejvhodnější nástavkový. V cizině je 
značně rozšířený DADANT, velký plást dole a polorámek nahoře. 

Nejméně fyzické námahy vyžaduje ležan, který je vhodný pro starší nebo 
slabší včelaře.  

 V závěru svého vystoupení uvedl přítel Novák, že je potřeba těžit 
mimo medu i všechny ostatní produkty ze včelstva. Jemu například 

propolis uhrazuje cestování ke včelám, které má na několika stanovištích. 
Zaměřuje se také na využití jarní snůšky. Minulá zima způsobila 

v okolních státech velké ztráty, a proto dochází ke zvyšování ceny medu. 

 V živé diskusi pak přítel Novák odpověděl na několik dotazů. Na 

otázku přítele Petra Šedivého, jakým způsobem krmí, odpovídá, že má 
zařízení, v němž za studena rozmíchává cukr v poměru 5:3 a tímto 

roztokem plní krmítka, která jsou po obou stranách v horním nástavku. 
Rojení předchází tím, že nechává včelám dostatečný prostor. Vyřezává jen 

první trubčinu, čímž udělá první zásah proti Varoáze. Snaží se, aby 
včelstvo v dostatečně velkém úlu dosáhlo 50 až 60 tisíc jedinců. Vzniklou 
rojovou náladu řeší pomocí přeletáků. Proti nosemě je podle něho nejlepší 

obnova díla - dává proto stavět včelám, co nejdříve a co nejvíce. Plásty 
odvíčkovává odvíčkovacími noži, kterými seřezává rozšířené dílo na šířku 

louček. Tím získává mimo medu i vosk. Na dotaz přítele Vondrouše, co 
dělá s pylem, který včely nespotřebují a který zůstane dole, odpovídá, že 

jej tam ponechává a na jaře truhlík, většinou prázdný, odebere. Dále k 
bodavosti včel řekl, že když je včelstvo úplně nebodavé, tak že se jedná o 

zdegenerované včelstvo. Silně bodavé označuje křížkem, když má 
včelstvo tři, nebo čtyři křížky, tak likviduje matku. Na dotaz přítele 

Bureše, jak vidí on budoucnost VČELY PŘEDBOJ, odpovídá, že tam je 
špatná situace, a to vinou vedení, a že se akciová společnost VČELA 

PŘEDBOJ nechala předběhnou jinými zpracovateli. Na závěr se jej přítel 
Volejník ze ZO Přelouč ptá, jak vidí budoucnost včelařství . Odpověď je 
optimistická: Včela je zde miliony let, přečká i nadále. Včelařství je 

podporováno ve všech státech a k této podpoře ve zvýšené míře dochází i 
u nás. 

 Z vystoupení přítele Nováka, které bylo sledováno s velkou 
pozorností, vyplynulo, že tento má velký přehled, znalosti i velkou zásobu 

zdravého optimismu. Snad proto se na schůzi neozval jediný pesimistický 
názor, jimiž nás někteří rejpalové častují. 

 

 

 Po členské schůzi ještě zůstává výbor, aby řešil situaci, která 
nastala u některých včelařů, kteří si sami opatřili léky a neoznámili to 
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Základní organizaci, takže došlo k tomu, že pro ně tyto léky byly 
objednány a zaplaceny jako všem ostatním. Protože měli tuto skutečnost 
oznámit včas, rozhodl výbor, že musí léky uhradit i nám. Jednalo se o tři 

členy a těmi byli Jiří Málek, Rohoznice čp.47 a Jan Nálevka, Rohoznice 
čp.48 a Miroslava Panchartka z Kříčeně čp.46.  

Předseda přítel Oldřich Vondrouš konstatoval, že příští rok budeme 
mít jako organizace 90. výročí trvání. Podle něho bychom to měli oslavit i 

například že opatřením odznaků pro nové včelaře a na druhé straně 
odměněním těch členů, kteří svojí prací organizaci nejvíce pomohli a 

pomáhají. Nakonec bylo uloženo jednatelovi, aby prostudoval nové 
směrnice pro udělování odměn a aby na příští výborovou schůzi připravil 

návrhy. Již na tomto výboru padla jména přátel Václava Bureše, Zdeňka 
Matouška a Josefa Šrolla, kteří by v návrhu neměli chybět. 

 

Počet členů i včelstev na podzim 1996 

 12. listopadu 1996 se výbor na své schůzi vrací k problému těch, 
kteří si sami zakoupili léčiva a to tím, že se peníze od nich vyberou a léky 

se jim dají k dispozici. V této souvislosti navrhl přítel Zdeněk Skalický, 
aby se do usnesení VČS zakotvila povinnost Základní organizace zajistit 

léčiva pro všechny členy. Těm, kteří si tyto zajišťují sami, pak povinnost 
tuto skutečnost do nějakého termínu organizaci oznámit.  

 Pokladník přítel Zdeněk Matoušek sděluje, že naše ZO obdržela na 
státní příspěvky celkem 94.000,-Kč a na dotace 280.000,-Kč. Asi 20 členů 

nepožádalo o dotace. Naopak se o dotace přihlásili 4 nečlenové. V 
současné době máme 175 členů, kteří chovají 2.353 včelstev. Celkem 

máme zaevidováno i s nečleny 2.363 včelstev. 

 

Výplata dotace a státního příspěvku  

 17. listopadu 1996 členská schůze v hotelu SYNTHESIA. Na této 

schůzi je vyplácen státní příspěvek a dotace na včelstva, což částečně 
průběh schůze ruší. Z toho důvodu nebyla plánována přednáška a program 

schůze je vytvářen z vlastních námětů. Přítel Vondrouš představil 
odvíčkovací vidličku vyhřívanou elektrickým proudem z baterie, nebo ze 

zdroje 12V s příkonem 120W. Výhodou této vidličky je mimo čistoty 
medu i zarovnané okraje buněk. Deset členů projevilo o tuto vidličku 

zájem. O svém způsobu odvíčkovávání, informoval i přítel Lopata. Ten 
používá svisle upevněné nože. Výhoda je v produktivitě práce. Nelze 

tímto způsobem odvíčkovat panenské plásty, jejichž menší pevnost 
nesnáší současný tlak z obou stran. Překážkou jsou také mezerníky.  
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Skončila výroba mezistěn v Chlumci n.Cidlinou 

 V diskusi se debatovalo o tom, kde nejblíže získávat mezistěny. 

Výrobna v Chlumci n. Cidlinou skončila. Válcované mezistěny vyrábí 
firma KOVÁČ v Novém Městě nad Metují. Nejbližší možnost získat 

mezistěny je ve Včelařské škole v Nasavrkách, kde se na jaře vyměňuje 
vosk za mezistěny přímo. 

Přítel Václav Bureš informoval o poklesu ceny cukru. Řekl, že má 
možnost zajistit dodávku hrubozrnného krystalu v ceně do 14,-Kč proti 

dodávce medu. Jinak se cukr prodává například v prodejně zeleniny na 
Skřivánku za 16,30 Kč a kdo má živnostenský list, tak jej koupí 

v cukrovaru Skřivany i za 14,10 Kč. 

 Dále se diskutovalo o využití pylu a to zejména v období, kdy ho 

je nadbytek. To se vyplatí pylové desky odebírat a do včelstva je vracet v 
podletí, kdy je včelstvo zakládá zimní plod. 

 Závěr diskuse se stočil opět na léčení. Přítel Nálevka protestoval 
proti tomu, že musí platit léčivo i když si ho obstaral sám. Přítel Vecka 
namísto klíckování soustřeďuje plod do jednoho včelstva, které pak ošetří 

dodatečně. 

  

 Po této členské schůzi opět zasedá výbor ZO a to za přítomnosti 
přítele Nálevky projednává jeho protest ve věci placení léků. To se týká 

nejen samotného přítele Nálevky (57 včelstev), ale i přítele Málka (24 
včelstev) a přítele Panchartka (50 včelstev). Protože ZO musí zajišťovat 

léčiva v předstihu již v květnu, byla tato zajištěna pro všechna včelstva v 
působnosti ZO, tedy i pro výše uvedené členy. S  přítelem Nálevkou bylo 

dohodnuto, že jemu a dalším dvěma členům bude léčivo vydáno pro 
použití v příštím roce a že pro příští a další léta jim ZO léčiva zajišťovat 

nebude. 

 Výbor uložil příteli Šrollovi, aby ověřil možnost udělení odznaku 
"Vzorný včelař" in memoriam přátelům Ing. Božislavu Matějovi a Jiřímu 

Gregorovi. Dále jednatel prověří, zda u níže uvedených členů již toto 
uznání neobdrželi. Jedná se o přátele: Čestmíra Zárubu z Pardubiček, 

Fidrova 1046, Josefa Formana z Hradiště na Písku 39, Jaroslavu 
Dvořáčkovou ze Starého Hradiště 35, Josefa Havrdu z Pardubic, tř.Míru 

61, Josefa Hlaváčka z Dolan 39, Ing. Evu Jarkovskou z Pardubic, 
ul.Prodloužené 263, Oldřicha Kimlera z Pardubic, ul.Brožíkova 432, 

Bohuslava Kerzela ze Sezemic, ul.Malá 334, Ing. Josefa Křepelu 
z Pardubic, ul. Věry Junkové 1476, Miloslava Lopatu z Pardubic, Tyršovo 

nábřeží 1287, Ing. Stanislava Poskočila z Chotěnic čp.42, Viktora 
Ryšavého z Pardubic, Benešovo nám., Jana Nálevku z Rohoznice čp.48, 
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Ladislava Samka z Bohdanče ul.Štefánikova 475, Pavla Siváka 
z Pardubic, L.Matury 858, Františka Spálenského ze Zminného čp.41, 
Jiřího Stejskala z Pardubiček, ul.K Zámečku 124, Jaroslava Svobodu ze 

Starých Čívic 240, Václava Šebestyána z Pardubic, ul.Leningradská 2284, 
Petra Šedivého z Habřinky čp.22, Miroslava Teplého z Pardubic, 

ul.Havlíčkova 1960 a Dr.Josefa Veselého z Čeperky čp. 92. 

 

 

 2. prosince 1996 výbor připravuje v TENIS CLUBU v Labské 

ulici Výroční členskou schůzi a obsah oběžníku, který bude rozesílán ještě 
tento měsíc. Přítel Matoušek konstatuje, že do pokladny přibylo 3.500,-Kč 

z členských příspěvků a 7.000,-Kč z tříkorunových příspěvků. Aktuální 
stav členské základny: ZO má k dnešnímu dni 172 členů z toho jsou dva 

členové bez včelstev. Členové mají celkem 2.359 včelstev a nečlenové, 
kteří dostali dotaci, mají 10 včelstev. Kdo si nezažádal o dotaci (z toho 

důvodu neobdržel ani státní příspěvek) a bude chtít být dále členem ČSV, 
musí zaplatit členský příspěvek 150,-Kč a 13,-Kč poplatek za jedno 
včelstvo. 

 

Oběžník ZO 

 5. prosince 1996 rozesílá jednatel přítel Ing. Šroll oběžník a to 

všem naši členům. V něm pozval všechny na prosincovou členskou schůzi 
15.12., kde bude přednášet MUDr. Jana Hajdušková. Dále je v oběžníku 

pozvánka na 89. Výroční členskou schůzi 19.ledna 1997. Data příštích 
členských setkání, upozornění na odběr a odevzdávání měli do 31. ledna 

1997 i na sledování informací v našem časopisu ̈ Včelařství".  

Závěr oběžníku tvoří přání všeho nejlepšího do dalšího roku 1997. 

Včelí produkty pro lidské zdraví - přednáší MUDr. Hajdušková 

 15. prosince 1996 členská schůze v KD na Dukle. Nejprve byly 

projednány organizační záležitosti. Po obvyklém přečtení a schválení 
zápisu z minulé členské schůze zaznělo několik informací ze zasedání ÚV 

ČSV, které proběhlo minulý týden v Nasavrkách. Z nich pak informace 
nás se dotýkající, a to, že budou zřizovány opět okresní kočovné komise, 

které budou partnerem pro vyjednávání s Agrární komorou. Budou také 
opět vydávány kočovné průkazy. Zájemci o kočování se musí do 15. února 

přihlásit u Základní organizace. Jejich seznam bude předán na Veterinární 
správu, která podle zdravotního stavu včelstev toho či onoho včelaře buď 

vydá, nebo nevydá souhlas k jeho kočování. 
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Poté si vzala slovo MUDr. Jana Hajdušková, která přednášela na 
téma: „Včelí produkty pro lidské zdraví“. Podrobně osvětlila složení 
včelích produktů a jejich využití ve výživě i pro zdraví člověka a to od 

medu přes propolis, pyl, mateří kašičku, včelí jed až po ozářenou vodu a 
dýchání vzduchu z úlu. Její přednáška zaujala zcela zaplněný sál a po 

jejím skončení odpověděla přednášející na celou řadu otázek. 

 

Závěr roku 

Po včelařské stránce si snad nikdo nemohl stěžovat, že by se právě 
uplynulý rok nevydařil. Ani život naší organizace nebyl chudý. 

Absolvovali jsme pět přednášek. Přednášely nám významné osobnosti ve 
včelařství. Přivítali jsme podruhé našeho bývalého předsedu přítele 

Jaroslava Hahna a zlatým hřebem byla přednáška MUDr. Jany 
Hajduškové z Metylovic na Severní Moravě. Ta sama chová 30 včelstev a 

v její přednášce byla velmi dobře skloubena teorie s  praxí. Však také byla 
našimi členy odměněna velkým potleskem.  

V průběhu roku na každém našem setkání se s námi dělil o své 

bohaté zkušenosti i náš předseda přítel Oldřich Vondrouš. 
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