
90 let spolku – 11.ročník MDM

25.srpen 2019

Vážené přátelkyně včelařky, vážení přátelé včelaři, vážení hosté,

srdečně  Vás  všechny  zdravím  a  vítám  Vás  zde  v  Mladošovicích.  V  tomto  roce  si

připomínáme 90let  od  založení  našeho včelařského spolku,  jeho původní  název  byl

VČELAŘSKÝ SPOLEK PRO MLADOŠOVICE A OKOLÍ. V samotném začátku zahrnoval

obce  MLADOŠOVICE,  LHOTU,  PETROVICE,  KOJÁKOVICE,  VLACHNOVICE  a

HRACHOVIŠTĚ . Dovolím si Vás ve stručnosti provést jeho devadesátiletou historií . V

nejstarším rožmberském urbáři z r.  1379 je zmíněno včelaření brtnickým způsobem v

okolí  JÍLOVIC.  To  se  časem  rozšířilo  i  do  Mladošovic.  Z  nejstarší  obecní  kroniky

MLADOŠOVIC se pak dozvídáme,  že v  roce 1715 měl kostel  v  MLADOŠOVICÍCH 2

špalky  včeliček.  Když  byl  počátkem  roku  1870 v  BOROVANECH  zakládán   odbor

včelařské  jednoty  DZIERZON,  schůze  se  zúčastnil  i  mladošovický  farář  Matěj

FICHSMEISTER, který přislíbil,  že bude k tomu působiti,  aby co nejdřív byl utvořen

odbor  Třeboňský.  V  zápisu  z  roku  1872  kronikář  poznamenal,  že  pan  farář  Matěj

FISCHMEISTER,  dbá  na  zvelebení  kostela,  farní  budovy,  polností,  luk  a  má  velké

zásluhy na rozvoji  sadařství  a  včelařství.  Pracoval  po boku stařičkého pana učitele

SOMPEKA, který byl také včelařem. Když byla v roce 1888 v LEDENICÍCH zakládána

včelařská  jednota  DZIERZON,  jejím  prvním  předsedou  byl  zvolen  pan  farář  Matěj

FISCHMEISTER, který v tomto roce přesídlil z MLADOŠOVICE do LEDENIC.

Včelařský SPOLEK PRO MLADOŠOVICE a OKOLÍ, byl založen na sklonku roku

1929,  zejména  zásluhou  učitelků  Rudolfa  ADÁMKA  z  KOJÁKOVIC  a  Jaroslava

KRÁTKÉHO z MLADOŠOVIC. V jednatelské knize borovanského spolku je k 29.květnu

1930 zápis, že byli vypsáni z MLADOŠOVIC 3 členové, z PETROVIC 5 členů a nově

vzniklému spolku bylo zasláno 8 včelařských kalendářů s přáním mnoha zdaru.

V roce  1933 byl předsedou spolku Jakub ČADEK a jednatelem ředitel školy Jaroslav

KRÁTKÝ, spolek měl 25 členů. Včelařský spolek pro Mladošovice a okolí v roce 1937 
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oznamoval ve včelařském časopise ČESKÝ VČELAŘ, že 20.června na schůzi spolku 

přednášel  František  POLÁK  ze  SUCHDOLA  nad  LUŽNICÍ.  Na  přání  mluvil  o

nejdůležitější práci  na včelíně po celý rok. 

K roku 1939 se z obecní kroniky dozvídáme o události, která se stala 25.července, kdy

vojáci WHERMACHTU začali s bouráním opevnění v katastru obce PETROVICE, „ Byl

také zbořen betonový kryt u Prelátské hajnice, kde v blízkosti bunkru měl svůj včelín

hajný František MAREK. Jmenovaný odvedl všechen dobytek do lesa, ale při výbuchu

spadl velký kus betonu přímo na včelín. Následkem toho se včely rozbouřily a německé

vojáky nemilosrdně pobodaly, takže od další demolice bunkru upustili. Jeho zbytky se

na místě nalézají dodnes. Hajnice výbuch vydržela.“ Včelařit se tam nepřestalo, o svá

včelstva tam dnes pečuje přítel Petr PLOJHAR.

Mezi poskytovateli údajů pro sestavení výroční zprávy Zemského ústředí včelařských

spolků pro Čechy  za rok 1939 je zapsán i Václav ČINÁTL, řídící učitel z MLADOŠOVIC.

Od 1.září  1950 byl  při  místní  škole zřízen mičurinskovčelařský kroužek pro 15 žáků

třetího až 5 ročníku. Kroužek vedl ředitel školy Václav ČINÁTL.

V roce 1957 byl název včelařského spolku úředně změněn na ZÁKLADNÍ ORGANIZACI.

V  té  době  byl  předsedou  František  ZEMAN z  KOJÁKOVIC  a  jednatelem František

KADLEC z MLADOŠOVIC. Organizace sdružovala včelaře z MLADOŠOVIC, PETROVIC,

KOJÁKOVIC,  LHOTY,  HRACHOVIŠTĚ a  LIPNICE.    A  od  roku  1960 také  včelaře  z

LIBÍNA a SPOLÍ. V této době mělo JZD v LIPNICI 14 včelstev a bylo kolektivním členem

ZO. 

V roce 1966 sdružovala organizace 50 včelařů s 300 včelstvy. V roce 1970 byli zvoleni

noví členové výboru Karel DVOŘÁK, Václav ČINÁTL, František FIŠER, Jan MAŠEK a M.

MATUŠKA.

Rok 1972 byl na snůšku velice špatný, v KOJÁKOVICÍCH byl proto zrušen chov včel v

JZD. Ze 100včelstev v organizaci mělo být podle smlouvy do státního výkupu dodáno

700kg medu,  ale nebyl  dodán ani  kilogram. Medníky byly v červenci  prázdné a tak

museli včelaři svá včelstva krmit. V roce 1983 bylo v organizaci již několik včelařů, kteří

kočovali.  V  roce  1987 měla  organizace  27  členů  a  293  včelstvy,  z  toho  4  včelaři

kočovali.

V roce 1989 byla zjištěna varroáza na 4 a v roce 1990 na 5-ti stanovištích.  

Od  roku  1991 do  roku  2006  byl  předsedou  organizace  Vladimír  KAHOUN  z

MLADOŠOVIC a jednatelem Stanislav KADLEC z PETROVIC.

K 1.září 2007 bylo zazimováno 192 včelstev, ale na jaře 2008 zůstalo je 75 včelstev. 

Ztráta cca 60%.
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V lednu  2008 došlo k volbě nového výboru. Předsedou jsem se stal já,  jednatelem

Miroslav VOJÁČEK z MLADOŠOVIC a  pokladníkem Pavel  KUČERA  ze LHOTY. Ve

výboru bylo rozhodnuto o sepsání včelařské kroniky, která do této doby nebyla vedena.

Dochovalo se jen několik dílčích  zápisů ze schůzí. Úkolu jsem se v roce 2009 ujal já a

za využití dostupných písemností-především kronik, výpovědí pamětníků nová kronika

ještě téhož roku  spatřila světlo světa. Novým kronikářem se stal přítel Jiří MELICHAR.

Při  této  příležitosti  bych mu chtěl  veřejně poděkovat  za  odvedenou práci  při  jejím

vedení.  Nedílnou součástí ručně psané kroniky je i její obrazová část – fotokronika o

kterou se vzorně stará přítel Pavel KUČERA. I jemu patří naše poděkování

Od již  zmíněného roku  2009 včelaři  našeho spolku také každoročně organizují  tzv.

MEDOVÉ DNY MLADOŠOVICE,  takže letošní  ročník  je  již  jedenáctým v nepřetržité

řadě. V tomto roce od 5.října  zavedl spolek také svoje webové stránky. Včelaři získali

celkem 1524kg medu, 83kg vosku a vychovali 34 matek. 

V roce 2010 byl zvolen nový výbor organizace. Předsedou se stal Miroslav JELÍNEK z

MLADOŠOVIC,  místopředsedou  Pavel  CANDRA  z  LIBÍNA,  jednatelem  dr.  Vladimír

PÁVEK z VLACHNOVIC a pokladníkem Pavel KUČERA  ze LHOTY. 

Rok 2010 byl pro nás včelaře významný, neboť jsme v rámci 2.ročníku Medového dne

22.srpna,  odhalili  a  slavnostně  posvětili  sochu  našeho  ochránce  a  patrona  sv.

AMBROŽE. Projevy přednesli předseda spolku Miroslav JELÍNEK, starosta obce ing. Jiří

PODOLÁK, zástupce okresní včelařské organizace přítel Josef ZIMEN  a autor sochy

Tomáš FRANTA. Sochu posvětil tehdejší borovanský farář Páter Petr PLAŠIL. 

Dne 21.srpna 2011 tedy při 3.ročníku MDM byl do života uveden a vysvěcen včelařský

prapor,  ten  i  sochu vidíte  před sebou.  Tohoto  významného společenského aktu se

osobně  zúčastnil  tehdejší  předseda  Českého  svazu  včelařů  ing.  Josef  MANDÍK

tajemník svazu ing. Rudolf PELEŠKA, který také přednesl projev.  

Přítomni byli i další významní činovníci svazu ing. Petr STIBOR – člen předsednictva

svazu a Josef ZIMEN předseda okresní organizace. 

V témže roce 11.prosince se také uskutečnil 1.ročník AMBROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ

MEDOVINY. Od této doby se koštování pravidelně opakuje, vždy první neděli po svátku

sv.  AMBROŽE,  který  připadá na 7.prosince.  V letošním roce to bude již  po deváté.

Můžete se těšit, přijedou ŽESTĚ DVĚSTĚ o které jsme stáli i pro dnešní den, ale jsou

ještě dovolené.  Této  události  ale  i  MEDOVÉHO DNE se pravidelně účastní  př.  Jan

LEBEDA, včelař, spisovatel knih pro děti. Mnozí z přítomných je dobře znají.

Rok 2013 v tomto roce se uskutečnil 5.ročník MDM a naše pozvání na něj přijal RNDr.

Václav ŠVAMBERK předseda svazu. Spolu s ním přijela i šefredaktorka svazového 
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časopisu Včelařství paní Radka INGROVÁ.

Při této příležitosti si dovolím ocitovat jeho zápis do spolkové kroniky. „Rád jsem se

zúčastnil  medového  dne  v  Mladošovicích.  Děkuji  všem  organizátorům  za  vzornou

přípravu  tohoto  setkání,  které  vhodným  způsobem  prezentuje  aktivity  včelařské

organizace nevčelařům a přispívá k dobrému jménu českého včelařství na jihu Čech. 

Je zvlášť cenné, že Vaše základní organizace vedle vzorného plnění všech úkolů ve

prospěch našeho oboru nezapomíná na naše kulturně-historické tradice a jejich odkaz

pro současnost.“

Václav ŠVAMBERK předseda ČSV

25.srpna 2013

Rok 2013 byl pro nás významný i tím, že na Výroční členské schůzi 20.ledna byl jako

čestný člen spolku přijat Páter Mgr. Ivo PROKOP, v té době borovanský farář. Nyní se

posunu v čase do letošního roku a s potěšením Vám mohu říci, že dne 14.8. t.r. byl P.

Mgr.  Ivo PROKOP jmenován novým jindřichohradeckým proboštem, již třicátým v řadě.

Vlastního ceremoniálu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci jsem

se osobně zúčastnil a byl to nezapomenutelný zážitek. Myslím, že všichni, jak tu jsme

Páteru Ivo POROKOPOVI blahopřejeme a posíláme srdečné pozdravy do Jindřichova

Hradce.  

Nyní se na chvíli vrátím a připomenu rok 2014, to je dobu před 5-ti lety. V tomto čase

bylo  našemu  spolku  85  let.  Při  této  příležitosti  byl  vydán  Almanach  ve  kterém je

stručně zmapována pětaosmdesátiletá historie spolku. Jsou v ní vzpomenuti všichni Ti,

kteří  zde  žili,  pracovali  a  také  včelařili.  Zahrnuje  také  krátké  historické  údaje  o

jednotlivých vesnicích jež do spolku spadaly. Velmi hezké úvodní slovo do něj napsal již

zmíněný  pan  probošt  Ivo  PROKOP.  Tento  Almanach  je  na  našem  stánku  volně  k

rozebrání. A ještě jedna událost tohoto roku, ve čtvrtek 15.května na Bonifáce se vydali

moji  přátelé  z  VLACHNOVIC ing.  Miroslav  HOVORKA a ing.  Jiří  PEXA na pouť  do

dalekého SANTIAGO DE COMPOSTELA . Před vlastním stratem se v jílovickém kostele

uskutečnil malý ceremoniál při kterém jim  P. Ivo PROKOP požehnal na cestu a vydal

poutní list. Já za včelaře jsem oběma zmíněným pánům popřál šťastnou cestu a předal

plaketu sv. Ambrože s doporučením předat ji tam, kde sami  rozhodou o vhodnosti.

Stalo se tak v rakouských Tyrolích  Appartment St. Sebastian. Tento rok se také již po

šesté konal MEDOVÝ DEN. Pro nás včelaře byl  významný tím,  že  mezi  nás zavítal

předseda ČSV JUDr. Karel BRUCKLER. Dovolím si zde ocitovat jeho zápis do kroniky. „

Milý přátelé, je mi ctí a radostí, že jsem mohl být dnes na vaší akci. Je radost vidět, jak

Váš spolek žije. Naplňujete  odkaz našich dědů a otců, jste zárukou budoucích věcí. Ať 
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se Vám daří a ať Vám to lítá.“

S úctou JUDr. Karel BRUCKLER , předseda ČSV

V tomto roce se také konal čtvrtý ročník ABROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY.

Vánoční  koledy  v  podání  hudebníků  z  Českých  Budějovice  se  nádherně  nesly

mladošovickou návsí a dotvářely tak předvánoční atmosféru malé jihočeské vesnice. 

Rok 2015 – jako již tradičně jsme nový rok  v lednu zahájili VČS. Došlo k volbě nového

výboru spolku a revizní komise. Výbor byl zvolen jednomyslně a funkce byly roděleny

následovně: předseda: Miroslav JELÍNEK, místopředseda Pavel CANDRA, jednatel Jan

PÁVEK,  pokladník  Pavel  KUČERA,  zdravotník  Stanislav  KADLEC.  Revizní  komise:

Martin  PETERKA,  Jan  ŠIMÁNEK   a  Hana  BUŠKOVÁ.  Nezapomněli  jsme  ani  na

vzdělávání a uskutečnili jsme několik přednášek a kurzů. To ostatně činíme každý rok.

V rámci programu 7.roč. MEDOVÉHO DNE byly vysazeny dva stromy – japonské sakury

u sochy sv. Ambrože. A jak do kroniky m.j.  napsal P.Ivo PROKOP.....“Ať jsou nám tyto

stromy  znamením  svornosti,  spolupráce  a  ať  prospívají  včelám  svými  květy  a

kolemjdoucím svou krásou“. V tomto roce jsem spolu s některými českobudějovickými

moravskými a slovenskými přáteli vykonal cestu do SLOVINSKA do MARIBORU  a jeho

okolí.  Zde jsme navštívili  slovinské včelaře a seznámili jsme se s jejich včelařením.

SLOVINSKO je pro nás včelaře země, odkud pochází včela, kterou  zde chováme, tzv.

KRAŇSKÁ  VČELA.  (KRAŇKA).  V  tomto  roce  dne  23.října  zemřel  po  dlouhé  těžké

nemoci  kamarád  a  přítel,  jednatel  spolku,  autor  webových  stránek,   dobrosrdečný

člověk dr. Vladimír PÁVEK.

Rok 2016 V tomto roce jsme ve spolupráci s českobudějovickými včelaři zorganizovali

přednášku dr. ŠVAMBERKA  na Střední průmyslové škole stavební. Dr. ŠVAMBERK nás

informoval o světovém kongresu APIMONDIA, který se uskutečnil  v JIŽNÍ KOREI  v

předcházejícím   roce.  On  se  jej  osobně  zúčastnil  a  tak  jeho  informaci  byly  velmi

přesvědčivé  a  autentické.  Vše  bylo  doprovázeno  bohatým  filmovým  materiálem.

Provedl také zápis do naší kroniky. Spolu s ním přijela i výkonná ředitelka spolku pro

rozvoj včelařství  MÁJA paní Radka INGROVÁ. Dovolím si ocitovat její  zápis do naší

kroniky.  „Děkuji   mladošovickým  včelařům  za  krásnou  spolupráci  při  přípravě

přednášek dr. ŠVAMBERKA v únoru 2016 . Je mimořádným potěšením setkat se s tak

milými  a  spolehlivými  lidmi,  je  to  vyjímečné i  v  našem včelařském prostředí.  Moc

děkuji.

S úctou

Radka INGROVÁ ředitelka spolku MÁJA
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V tomto roce jsme jsme již po osmé zorganizovali a uskutečnili MEDOVÝ DEN. V jeho 

rámci byla odhalena PAMĚTNÍ DESKA, připomínající ukončení 2.světové války zde v

Mladošovicích. Autorem textu a grafiky  je přítel Jiří MELICHAR. Naše pozvání na tuto

akci přijal člen předsednctva RV ČSV ing. Petr STIBOR. Ve svém zápise v kronice se

vyjádřil následovně: „ Jsem rád, že jsem se mohl dnes zúčastnit  slavnostního odhalení

Pamětní desky  obětem světové války.  Jsem nadšen činností ZO ČSV Mladošovice.

Děkuji jim  za jejich aktivitu  a propagaci včelařství. Přeji ZO vše nejlepší  a nech|ť jim

to vydrží co nejdéle“

Člen PRV ČSV ing. Petr STIBOR.

V tomto roce se také někteří naši včelaři zúčastnili KONFERENCE ZLEPŠOVATELŮ A

VYNÁLEZCŮ  VE  VČELAŘSTVÍ,  která  se  konala  již  po  dvacáté,  tentokrát  na

SLOVENSKU v TRENČÍNĚ.

Rok  2017  byl  rokem,  kdy obec oslavila  650 let  svého trvání.  Vše se odehrálo jako

součast 9.ročníku MEDOVÉHO DNE.  Při  této příležitosti  předali  včelaři  spolku Obci

ZÁPIS  DĚJINNÝCH  UDÁLOSTÍ  OBCE  MLADOŠOVICE,  TAK  JAK  ŠEL  ČAS.  Tento

dokument  můžete  vidět  v  kanceláři  Obecního  úřadu.  Jeho  autorem  je  přítel  Jiří

MELICHAR.  Na oplátku obec věnovala včelařům stuhu na jejich prapor, kde jsou m.j.

vyšita  jména  všech  včelařek  a  včelařů,   kteří  aktivně  včelařili.  Včelaři  tak  svým

počínáním  přispěli ke zdárnému a důstojnému průběhu oslav. A jak zapsal kronikář

přítel Jiří MELICHAR  „Vzpomínkou z mého mládí nechť stále zůstává i pro generace

příští: Cestička do školy přes louky po poli ušlapaná. Když jsem tě šlapával někdy jsem

plakával,  sněhem jsi bývala ušlapaná.“  V naší kronice jsou také zapsáni zastupitelé

obce v čele se starostou panem Miroslavem LEŠTINOU.

Rok  2018 Spolková kronika mění svého zapisovatele. Od samotného jejího zrodu jím

byl přítel Jiří  MELICHAR. Vše zaznamenával svědomitě a ke chloubě nás všech. Na

VČS dne 28.1. předal kroniku nové zapisovatelce přítelkyni Mgr. Nikole HOVORKOVÉ.

Bude  pokračovat  ve  stejném  duchu  s  citlivostí  a  včelařskou  vnímavostí.  Předseda

spolku pak příteli Jiřímu MELICHAROVI jako výraz poděkování za vedení kroniky předal

obraz  s  věnováním.  V  tomto  roce  také  včelaři  našeho  spolku  oslavili  100let  trvání

republiky a zároveň Celosvětový den včel, který připadá na 20.květen. Jako výraz úcty k

historii  a  tradicím  našeho  národa,  byl  v  prostoru  před  místním  hřbitovem osazem

kámen s pamětní deskou a zasazeny dvě památné lípy.  A také 10. ročník MEDOVÉHO

DNE se nesl ve znamení oslav stého výročí republiky. 

Co  říci  závěrem.  Devadesát  let  spolku  není  zas  tak  mnoho  z  pohledu  dějinných

událostí, vlastně jen malý zlomek.  Devadesát let života člověka to už je jiný rozměr. Je 
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to shoda náhod, že zde mezi sebou máme pamětníka, který se v tomto roce dožil také 

devadesáti let? Ano je to přítel Jiří MELICHAR . A díky jeho výtvarnému nadání, paměti

a pečlivosti má spolek ve své kronice zaznamenány některé události,  které by jinak

upadly v zapomenutí. Za to mu patří náš velký dík.  

V  tomto shrnutí  devadesátileté  historie  spolku jsem ani  zdaleka nepostihl  všechny

události.  Chtěl jsem jen připomenout některé z nich tak, abychom si dobu počátků

spolku i současnosti oživili ve své paměti.

Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se  zasloužili  a zasluhují o to, že spolek žije. V

jeho řadách  byla  a  je   celá  řada  výborných   včelařů  a  organizátorů.  Vyjadřuji  zde

přesvědčení, že tomu tak bude i v letech budoucích. 

Poděkování za součinnost patří hasičům ze LHOTY, PETROVIC i MLADOŠOVIC 

Děkuji  také Obecním úřadům a jejich starostům v MLADOŠOVICÍCH, JÍLOVICÍCH a

LIBÍNĚ za podporu, kterou nám každoročně poskytují. 

První devadesátku máme za sebou, za deset let nás čeká jubileum – 100let. Tak ať se

zde opět sejdeme v plné síle a  dobré náladě. Svatý AMBROŽ nechť nad námi drží

ochrannou ruku. 

Děkuji Vám za pozornost, program pokračuje dále, prosím starostu Mladošovic pana

Miroslava LEŠTINU.

Poté následuje projev předsedy OO ČSV České Budějovice Josefa ZIMENA

Přednes básně Náš kraj – přítel Jan LEBEDA

Požehnání pana faráře P. Ondřeje URBISZE

Ukončení slavnosti – uložení včelařského praporu do vitriny – OÚ MLADOŠOVICE

Pozvánka na slavnostní oběd

V Mladošovicích 25.srpna 2019                                                          Miroslav J e l í n e k


