
PROJEV
10.ročník Medového dne Mladošovice

Vážení  přátelé,  dovolte  mi  pár  slov  k  dnešnímu  10.tému  ročníku  MEDOVÉHO  DNE
MLADOŠOVICE. Tento ročník má tu zvláštnost, že se koná v roce 100let trvání ČR.

Náš spolek toto významné výročí již jednou vzpomenul a to 20.května, kdy jsme právě na
počest 100-tého výročí republiky zasadili dvě památné lípy a zároveň také připomenuli 20.květen
jako Celosvětový den včel. Tuto událost nám připomíná pamětní deska vsazená do bloku kamene na
prostranství před vchodem na hřbitov. Je to dar včelařů České republice a obci Mladošovice.

Naše slavnost se také nese v obdobném duchu, neboť si myslím, že je zapotřebí připomínat
zvláště  mladší  generaci  významné  události  historie  naší  vlasti.  Jsou  to  především  zakladatelé
Československé  republiky,  kteří  po  rozpadu  Rakouska-Uherska  měli  největší  podíl  na  vzniku
samostatného  státu  –  prof.  T.G.  Masaryk,  dr.  Edvard  Beneš  a  M.R.  Štefánik.  Díky  jejich
nezměrnému úsilí a mezinárodním kontaktům se podařilo obnovit samostatný stát Čechů a Slováků.
Zato jim patří jistě velký dík.

Dnes jsme se zde sešli také proto, abychom si připomenuli daleko menší a měně významné
výročí – 10. rořník MDM. Naše slavnost je takovou pomyslnou tečkou za celoročním úsílm a prací
nás včelařů. Sv. Ambrož náš patron a ochránce před jehož sochou stojíme  držel a drží nad námi
ochrannou ruku, aby se nám práce se včelami dařila,  aby nebylo příliš  mnoho rojů a také těch
pozdravů ve formě žihadel. Za to všechno a ještě mnohé další mu tady dnes děkujeme a doufáme,
že nás neopustí ani ve dnech příštích. 

Ještě  mi  při  této  příležitosti  dovolte  také  poděkovat  starostům  obcí  Mladošovice  panu
Miroslavu LEŠTINOVI, Jílovice panu ing. Jiřímu VICÁNY a Libína panu Josefu JÁCHYMOVI za
pomoc, kterou nám každoročně poskytují. 
Zvláště pak chci poděkovat panu Tomáši FRANTOVI, jednak za ztvárnění sochy sv. Ambrože  a
také za realizaci památníku připomínajícího 100let ČR. 

 To vše jsou věci, jak už jsem řekl, které budou připomínat budoucím generacím, že i my
současníci, jsme měli snahu něco hodnotného vytvořit a zanechat zde jako jakési memento.

Děkuji Vám za účast na dnešní slavnosti, děkuji také všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu dnešní slavnosti.  Zároveň Vás všechny zvu na další akci našeho spolku, Ambroziánské
koštování medoviny, která se uskuteční 9.prosince zde na návsi v Mladošovicích.

Děkuji Vám za pozornost

V Mladošovicích, 26/08/ 2018                                                                              Miroslav J e l í n e k
                                                                                                                                  předseda spolku
  


