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císlo 2'

se osYědčila.Proto z oplozených vajíěek věelí královrrl, jeŽ rriá sílrrě staré,
pr.o celý život usc]rovaué'líhnot se jen dělnice, a ploto prý'je parthertogenese' aby moh]i vzniknouti i uružštítvoror'é - z r-ajíčekueoplozenýclr.

.
Zprávy včelařské.
Úrrrrll. Dne 22. ledna t' I. zenřel po dlouhé a tIapÍIénemoci íe \'ěku 70. let Ántonín Kozák,
setnlk c. k. pŤil'. s|roru městskýclr ostrostřelcú ve slaném a Roudnici, č.
důstojnÍksboru myslivců kť|l. měsťa Prahy, čestnÍ.čl€ n rčelaŤ. spolku pt.o okres slanský.
Narodíl se ť. 1341 ve slaném, počal zde záhY včelďití a r.. l87ó v.r.stavěl Ye \.lastnÍm
domě ná.kladn]. zděný.!-čelíí, do něhoŽ umÍs{il i úlY, predstavujícÍsr'. apoštoly, a I. 18E0
sta] se zakladatelem a pn.nim pŤedsedou\.čel.spolku pro okles slanský. I(dyŽ téhoŽ loku
poř'tdána krajinská \'ýstava i'e slaném, púsobenímje1lo obesláIro skvěle i oddělelí YčelaŤské.
Účastnil se horli\.ě i jiných \'ýstav včelařskÝch, tak I. 1s8l v Roudnici,.r. 1882 v PŤibrami
a j. R. 1893 jmenován lro s\,é z.tsllth'r"o zÍelebení spolku čestnJ'm čleoem a aŽ do své
smrti s obdivuhodnolr i'ytl'valostÍ a láskou opatroval svůj Ťozsálrlý včelín, jsa vzoťeBr
\.šemvčelďům s\'éhookoli ''€ . - Jak z hor! Átlrosu se oznamuje, zemřel tam dle 1' ledna
t. r. včelď a věŤnýpřÍtel česk!.chťčelďúsáÝa chilan.daŤec
se \'ěku 75 let. Byla to
osobnost vysoce zajímavá, zaslouŽilý spisot.:Ltela nadšený pěsto\'atel slova|rskéÝzá'emnosti'
. Jmenoval se Ylastně sla.i'ib.Jr Breuer a narodil se I. t8:l7 \. Kutné Hore. Mnoho cesto1'al
a r. 1881 usadil se v klášteře chil&ndarském ňa hoře -{thosu a odtud přijíŽděl \'ŽdY píltým
roteB ilo vlasti, aby zde několi\ tÝdnú mezi s1'i'mi kmjany na rod[é půdě siŤávil. -e. v HomměřicÍch zemŤel dne 16. leclna člelr praŽskélto\'čel.sp{'l. Flant. DuclráckÍ.
\'e
stářÍ 55 mkrl. Áč ani píď půdy ,sl'tlu. nemohl nazvati. ztbý\.al se Yelmi Éd YčeIďstYím
a všechen volný čas, jakoŽ i mnohé vydáDí rád sY].n milírčkum v oběť přináŠel. }-e.
pokládal vč€ l ařství za 'sportn učitelů a kněŽÍ, iak o něm dosud namnoze se domnivajl, ale
za důIeŽíté
odvěttl hospodářské a ukíza|, Že jest záÚveň i ušlechtilou a Ýnosnou zábavou
pŤo kaŽdého.Áč je! chudýE dělnikem bYl, přece pro svou Lodrou po\'ahu ctěí, a u okolních
včelďů znám jako pÉ.ktickÝ včelař. včelI národ i 'eho rodina ztrácí 1'něm pečlivélroa
slaŤostlivéhootce. tsudiŽ čest jeho panátcel - Iduický koutek o.lických hor Skuhrov n' B'
postiŽen ztrátou ne!|ahlaďle|nou úmrtlrn pana Ed. Poťkerta,
to\'áníka a maiitele Růženiných huti a lovánY na domácÍ stfoie ve skuhrově n' B. Neúplosuá smrt l.}'rvalo ho
\' muŽném věku 45 let i kruhu ieho dmhých. sta očÍ zaslzelo, kdyŽ Lladeno jeho těIo'
dne 26. ledna t. I- \' chladné.lůtromatky země. Rodina ztrácí otce' ob€ c svého dlouholetého
starostu, krai svého Živitele, chudina jeho dobré sřdce, Škola svého ueivětšlho přÍzni\'ce,
včeličky svého hospodáře a solnický \'čelalský spolek milého člena. Jali rád v poivečel
uchyloval se ze hŤmotivÝch dílen Ťozsáhléhozávodu ke srŤm rmrŠkámo včeličkám, jaká
radogt záŤila z ieho upŤÍnnýóh očÍ,kdY tisÍce l'ěel se kolem něho chumelilo, s la.kou dYchtivostf plobÍIali isme včelsf,vonových královen ze sta.nice Nové vsi od p' uč. J. strakY.
Jak vesele mi sděloval, Že Ašantka jiŽ klade; a coŽ teprve aŽ zač'nontY druhé, Kašparka
a DřahomíIa. V podzim naposled ie viděl. AŽ za slunných dEů jaŤa prolétovati se budou
včelky jeho paltem, zajisté mnohá z nich zaletí k oknům ieho \.illy a hleilati bude svého
jal<o Andulka, Edáček a MaŤenka gvého tatíčka,
Iaskavého hospodáŤe, a nadarmo tfkdy už nepohoupá na klÍně tu sr'ou ňi|ou drobotinu, nikdy už nenavštÍiÍ svůj Yčelín.
Do luhů Dadzemských zalétla ta čistá, milá jeho duše, to starostlivé srd'c€ jeho 1' zemi,
ale památka jeho zůstane mezi námi navŽdy' J. B. - Dne 23' ledna t' r. skonal náhle
.le[ \.čelaŤskéhospo]ku opočenškéhopáJI Jan subŤt, vrchní inspektoť hanky ."slal.ie"
\,KřovicÍch. zesnulý bYl dobrÝm včelďem a upřlmnÝm členem špolku' \. celém'širokém
okolI těšil se plo svoii šlechetnou povahu velké přízni a zůstavil po sobě nesmrtelnou
památku, věnovav značné obnosy spolktm a dobpčinnýE ťlčelům'ťest ])udiž jeho pa'Ylálce!
.
o'ob!t. Předseda včelařského spolku plo opočno a okolí' kočuiícíu(.itel včelďství'
pan JoseÍ Klálíček,
učitel Y Přepychách, jmenován bYl řÍdícÍmučitelem do KŤálové
Lholy. PŤejeme Panu ŤÍdicímuučiteli, aby bTl na s\'ém noÍém působiŠtizdráÝ a spokojen
a abY mohl i nadále \.ěno\-atl s!.ůj YolnÝ čas ričinné práci Dn) zYelebení \.čelaŤstvÍve
svém novém okoll.
ve schůzi sýé seznala
konrise
letttslý futř. spole! věelairlý. Hospodářskli
s politováním, že.kvalita papíru v no\.ém rďnÍku 'Českého včelaŤe. neodpovldá usnesení
výbolové schúze ze dne 3. listopadu a poŽádala tiskárnu důrárzně,aby PapÍŤzaclro\.án b1*l
týŽ, iako blt Y ločníku pŤedešlém,řemuŽ talo slíbila v plné míře vYhověti'

