
Pár slov pro mé přátele…

Život nám přináší různé příběhy. Z některých jsme veselí nebo jsou nám 
podporou našeho snažení. Některé události se nás pokouší zdolat, zmalomyslnět.

Některé jsou zcela nové a ohromují nás svými dopady.

Morem včelího plodu je  patrně zasaženo srdce našeho včelařského společenství 
– katastr Dolní Újezd. Budou pokračovat testy v předjaří na nakladeném plodu, 
které potvrdí rozsah a budou zavedena nutná opatření. Pravděpodobně jsme 
nemoc zastihli v počátcích a proto bude enormně záviset na naší reakci.

Dilema je zcela jednoduché – buď všichni včelaři v Dolním Újezdě a okolních 
katastrech počkají na velmi pracné zdlouhavé rozbory jednotlivých včelstev, kdy 
naši prohlížitelé a pracovníci Veterinární správy Litomyšl půjdou včelstvo po 
včelstvu, nebo sobě i jim ulehčí zbytečné čekání a o vyšetření na mor požádají na
svůj náklad sami. Navíc, a to je podstatné, urychlí naše poznání, o jak vážné 
ložisko MVP se jedná a zefektivní náš boj s touto velmi vážnou chorobou našich 
včel. 

Buďme jim oporou a oželme částku necelé pětisetkoruny. Včely nám dávají 
podstatně víc.

Očekávám reakci přátel včel již teď, ihned. Na naší výroční členské schůzi se 
ukáže, o jaký příběh vlastně jde. 

Některé události nás ohromí svými důsledky. Ale současně dokáží sílu 
společenství a přátelství. Tak to přece říkáme – Ke včeličkám a lidem vždy 
s láskou.

Náš společný přítel František je jedním z mála statečných, kteří šli do rizika 
pozitivního nálezu MVP. Bez nich a bez našeho Františka bychom nevěděli nic o 
nebezpečí a během léta by došlo k totální destrukci včelaření a rozšíření MVP 
daleko za hranice našeho spolku. 

František není zdrojem, pouze našel tikající bombu a nenechal si to pro sebe.

Má můj dík.

Očekávám Vás, přátele našich včel, spolu se vzorky na rozbor MVP, 18/02 
v restauraci Slunce v Litomyšli. Dejme si společně důvěru, že to zvládneme.

Děkuji Vám.

Váš J. Brokeš, včelař, 9/2/2018


