
MEDOVÝ  DEN  MLADOŠOVICE

Včelaři včelařského spolku pro Mladošovice a okolí uspořádali 23.srpna t.r. již 12. ročník
MEDOVÉHO  DNE MLADOŠOVICE. Naše slavnost svým rozsahem není tak veliká, abychom
byli limitováni restriktivními opatřeními v souvislosti s covidem-19  a tak se vše mohlo realizovat
bez omezení. Hlavním cílem této společenské akce bylo zvýšit povědomí především nevčelařské
veřejnosti  o životě včel  a  práci  včelaře v průběhu roku. Ukázat  vše,  co předchází  tomu než si
zákazník koupí  med, nebo jiný výrobek ze včelích produktů. V letošním roce mladošovičtí včelaři
zakoupili a představili soubor obrazových panelů „ Včelí stezka - Fascinující příběh medu“. To
velmi dobře napomohlo osvětlit celý proces vzniku medu. Jako už tradičně v prodeji a nabídce bylo
medové pečivo, které s láskou upekly manželky a přítelkyně včelařů a o které je každoročně velký
zájem. I když,  byl letošní rok k nám včelařům skoupí ohledně množství medu, přesto v nabídce
med byl a prakticky všichni zájemci o něj byli uspokojeni. Také o medovinu a ostatní výrobky ze
včelích produktů včetně kosmetiky byl zájem. Nechyběla ani malá výstava včelařských pomůcek a
literatury.  Živé  včely  v  pozorovacím  úle  nikdy  nechybí,  jsou  vždy  předmětem  zájmu  dětí  i
dospělých. A když uvidí včelí královnu, tak je spokojenosti učiněno za dost. 

Medový den v Mladošovicích není jen o včelách. Jeho nedílnou součástí je i koncert barokní
hudby v kostele sv. Bartoloměje v podání profesionálních hudebníků uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ z
Českých  Budějovic.  I  v  letošním  roce  byl  o  něj  velký  zájem  a  zcela  jistě  splnil  očekávání.
Novinkou12. ročníku Medového dne bylo vystoupení amaterských tanečníků z Českých Budějovic,
když pro návštěvníky předvedli lidové, ale i country tance. Velmi vkusně a nenásilně tak obohatili
celý program. 

A také  už tradičně byla  v  nedělním dopoledni  v  kostele  sv.  Bartoloměje  mše svatá  za
včelaře.  Nechyběl   zde  ani  prapor  mladošovických  včelařů.  Po  jejím  skončení  byl   pak  za
doprovodu pana  faráře   ministrantů  a  ostatních  účastníků  mše,  slavnostně  přenesen  k  soše  sv.
Ambrože.   Zde  předseda  spolku  ing.  Miroslav  Jelínek  přednesl  krátký  projev  a  poděkoval  sv.
Ambrožovi za ochranu. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Medového dne.
Všem ostatním pak poděkoval  za  účast  na  oslavě.  Páter  Ondřej  Urbisz   rovněž  poděkoval  sv.
Ambrožovi, připomenul důležitost a význam včel pro společnost. Pro včelaře a pozvané hosty byl
pak v mladošovické hospodě připraven slavnostní oběd. 

Co říci závěrem. 12. ročník Medového dne Mladošovice se vydařil. Už nyní se těšíme na
ročník třináctý.

                                                                                Ing. Miroslav J e l í n e k
předseda spolku


