
MEDOVÝ DEN MLADOŠOVICE 2018

Dne  26.srpna  2018  zorganizoval  Včelařský  spolek  pro  Mladošovice  a  okolí  10.ročník
MEDOVÉHO DNE MLADOŠOVICE. Akce se uskutečnila v roce, kdy celá naše republika slaví
100 let od svého založení. V tomto duchu se také celá oslava konala a předseda spolku ji ve svém
projevu zmínil. Jak to tedy ve stručnosti vše probíhalo.

S  vlastní  realizací  jsme  začali  v  sobotu  25.8.  v  podvečerních  hodinách  s  tím,  že  jsme
postavili dva stany a prodejní stánek. Počasí nám mnoho nepřálo, neboť už v průběhu stavby stanů
začalo drobně pršet a ke konci naší práce už téměř lilo. A tak jsme konstatovali, že bez toho deště
by  to ani nemohlo být. Totiž ve většině ročníků více či méně pršelo. Stany postavila stará dobrá a
léty prověřená parta ve složení Jelínek, Kučera, Kadlec, Vondrák, Štětka, Pernická, Hovorková.

Nedělní dopoledne bylo o poznání přívětivější, sice chladnější oproti dnům předcházejícím,
ale bez deště a s náznakem sluníčka. A opravdu tak, jak šel dopolední čas počasí se stále lepšilo až
dosáhlo  příjemných  teplot.  Postupně  se  také  začaly  zaplňovat  stoly  s  pečenými  dobrotami.
Manželky včelařů se opravdu snažily  co do množství  i kvality. Takže s prodejem nebyly žádné
potíže.  Kromě nabídky medového pečiva zde byla zastoupena i  včelí  kosmetika,  kterou nám k
prodeji  poskytla  přítelkyně  Dana OTTOVÁ.  Ta  se  prodávala  také  velmi  dobře.  Samozřejmě  v
nabídce byl med, květový, medovicový i pastovaný. Nechyběla ani medovina a další výrobky ze
včelích produktů.  Dobrá káva,  či  rozlévaná medovina už neodmyslitelně k naší  slavnosti  patří.
Rovněž  tak  dětský  koutek  pod  vedením  přítelkyně  Mgr.  Nikoly  HOVORKOVÉ  je  pevnou
každoroční  součástí  Medového  dne.  Jako  vždy  vše  bylo  perfektně  zorganizováno  a  děti  si
vyzkoušely svoje dovednosti při výrobě  malých, dekorativních úlů. Po skončení práce odcházely s
vlastním výrobkem a malou odměnou,  včelím pexesem, malým medíkem apod. 

Vzhledem k tomu, že na neděli 26.srpna bývala v Mladošovicích pouť, byla i v kostele sv.
Bartoloměje mše svatá, která z části také připomněla a oslavila práci včel a včelařů našeho spolku.
Po celou dobu mše svaté byl v kostele včelařský prapor spolku. Po jejím skončení byl za doprovodu
ministrantů, pana faráře Ondřeje URBISZE, jáhna pana ing. POLÁČKA a ostatních přenesen před
Obecní úřad, kde stojí socha sv. Ambrože. Zde předseda spolku jednak připomenul výročí 100let
trvání republiky a také poděkoval sv. Ambroži za ochranu včel a včelařů. Pan farář Ondřej URBISZ
rovněž poděkoval  sv. Ambrožovi a dal za příklad chování a spolupráci včel v jejich životě. Poté
byla akce pro veřejnost ukončena a včelaři spolu s pozvanými hosty se odebrali k slavnostnímu
obědu do místní hospody. Ten připravil přítel Štěpán HANZAL spolu se svým kolegou a jako vždy
velmi  chutně  za  což  jim  oběma  patří  naše  poděkování.  Poděkování  patří  také  všem,  kteří  se
organizačně  podílelí  na  zdárném  průběhu  akce.  Domnívám  se,  že  jsme  důstojným  způsobem
oslavili naší práci v tomto jubilejním roce, kdy jsme měli 10.ročník MDM a 100leté výročí ČR.

Skončil 10.ročník MDM
Ať žije ročník 11. 

V Mladošovicích 30/08/2018                                                                                Miroslav J e l í n e k
                                                                                                                                  předseda spolku


