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V pátek, v předvečer svátku sv. Václava patrona země České se z MLADOŠOVIC

vypravila skupinka včelařů ve složení Miroslav JELÍNEK, Miloslava PERNICKÁ, Karel

VONDRÁK a Milada VONDRÁKOVÁ do kraje šumavských kopců a hor – kraje Karla

KLOSTERMANA.  Cestou  jsme  se  zastavili  v  KLATOVECH.  Prohlédli  jsme  si  jeho

náměstí a přilehlé ulice. Nejvíce nás však zaujal kostel na klatovském náměstí, který je

v  současné  době  rekonstruován.  Mezi  jeho  dvěma  věžemi  je  nově  instalována  v

nadživotní velikosti socha panny Marie. Zmiňuje se zde o tom z toho důvodu, že jejím

autorem  je  mladošovický sochař  Tomáš  FRANTA,

je to ten sochař, který pro mladošovické  včelaře

stvořil  sochu sv. Ambrože, jenž   je  umístěna  před

budovou Obecního úřadu v Mladošovicích. Poté jsme

pokračovali  k  cíli  naší cesty,  navštívili  jsme

městečko  KDYNĚ  a  její přilehlou  část

PRAPOŘIŠTĚ, abychom se jednak podívali do rodiště

zakladatele  moderní apiterapie  MUDr.  Filipa

TERČE.   Původní  dům  s popisným číslem 9 už na

svém místě nestojí, je zde postaven  dům  jiný.  V

prostoru  mezi  ním  a komunikací  je  instalován

kamenný  blok  osazený pamětní  deskou,  která

připomíná  místo  narození dr.  TERČE.  Druhým

důvodem  naší  návštěvy bylo  přivítání  včelařů  ze

Slovinského  MARIBORU, kteří  zde  přijeli  na

pozvání  přítele  Miroslava SMOLÍKA  z  Kyjova.

Kromě  již  zmíněného přítele SMOLÍKA sem 
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také zavítali včelaři z Českých Budějovic, přítel Josef ZIMEN, Petr STIBOR, Josef 

LINHART a Josef DURČANSKÝ. O proti plánovanému příjezdu Slovinců mezi 15 a 16

hodinou došlo k dosti velkému časovému posunu, takže příjezd byl až okolo osmnácté

hodiny.  I  když  bylo  velmi  nepříznivé  počasí,  hustě  pršelo,  přivítání  bylo  srdečné  a

přátelské. Za město KDYNĚ se jej zúčastnila paní Věra ŘÍHOVÁ, která s námi byla po

celou  dobu  pobytu  jak  v  Prapořišti,  tak  následně   v  KDYNI.  Po  krátkém focení  u

pamětní desky, počasí toho mnoho nedovolilo jsme se přesunuli do města KDYNĚ, kde

jsme navštívili místní muzeum. 

Zde  bylo  připraveno občerstvení  a

prohlídka  prostor muzea.  Jsou  zde

instalovány předměty typické  pro  tuto

krajinu.  Je  tady zachycen  život  a

práce  lidí  jak  v časech  dávnějších,

tak  i  současných. Bylo zde velmi milo a

útulno.  Vzhledem  k již  zmíněnému

časovému  deficitu došlo  ještě  na

společné  foto  před radnicí města a poté

následoval odjezd do KLATOV,  kde  byli

slovinští přátelé ubytováni. Spolu s nimi odjeli také přátelé Miroslav SMOLÍK a Petr

STIBOR, kteří je budou doprovázet po dobu celého zájezdu, tj. do pondělí 30.září. Naše

mladošovická a budějovická skupina se rozjela do svých domovů. 

Zapsal: Miroslav J e l í n e k

V Mladošovicích 30.září 2019


