MEDOVÝ DEN MLADOŠOVICE – 2021
V neděli 22.srpna uspořádali včelaři Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí
už 13.ročník Medového dne jehož hlavním cílem bylo prezentovat práci včelařů pro širší
laickou veřejnost. Dovolím si prohlásit, že zvoleného cíle bylo dosaženo beze zbytku.
A jak to všechno bylo Vám přiblížím v následujících řádcích. S konkrétními
přípravami jsme započali již v průběhu července. V sobotu 21.8. jsme postavili stanové
přístřešky, abychom od brzkého nedělního rána mohli provést všechny práce související
s výzdobou

mladošovické návsi, kde se Medový den uskutečnil. Včelaři postupně

přinášeli medové dobroty, které napekly jejích manželky a které byly určeny k prodeji
ostatním návštěvníkům. Samozřejmě med byl tím hlavním o co byl zájem. Zvláště v
letošním roce, kdy je medu podstatně méně než v létech předcházejících.
Ve svém středu jsme také mohli přivítat přítele, spisovatele knih pro děti Jana LEBEDU,
který přijal naše pozvání a uskutečnil autogramiádu. O jeho knihy je už tradičně velký
zájem a letos to nebylo jinak.
Rušný provoz byl také na pracovišti přítelkyně Mgr. Nicole HOVORKOVÉ, která se s
přehledem sobě vlastním postarala o dětské návštěvníky. V její tvůrčí dílně to šumělo
jako ve včelím úle. Děti odcházeli spokojené, každý si odnášel nějaký dárek , který si
pod jejím vedením a vlastním přičiněním vyrobil.
Od 10,00hod. se uskutečnil v kostele sv. Bartoloměje recitál vynikající
českobudějovické houslistky Lenky AMBROŽOVÉ – Houslenky. Kostel se zcela naplnil v
očekávání krásného zážitku. Velebně ale s pokorou v krásné robě a za potlesku vešla
interpretka do chrámu Božího. Už to samotné byl zážitek. Po krátkém představení se
rozezněly první tóny jejích houslí. Slovy se jen těžko vyjádří nastalá atmosféra. Zazněly
zde skladby od známých, ale i méně známých autorů. V mnoha očích se objevily slzičky,
které bez komentáře

vypovídaly o prožívaném štěstí. Byl to opravdový a

nezapomenutelný zážitek, který si posluchači budou jistě dlouho uchovávat v paměti.
Po ukončení recitálu, předseda spolku poděkoval Lence AMBROŽOVÉ za předvedené
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umění, předal ji kytici a vyjádřil naději, že toto setkání nebylo posledním. Včelaři tímto
ještě jednou děkují.
Bezprostředně po vystoupení Lenky AMBROŽOVÉ následovala bohoslužba, při
které bylo také vzpomenuto na včelaře a jejich práci. Poté za doprovodu

Jáhna,

ministrantů, včelařů a ostatních byl z kostela sv. Bartoloměje vynesen spolkový prapor
k budově Obecního úřadu v Mladošovicích, kde stojí socha sv. Ambrože. Zde předseda
spolku poděkoval za

ochranu kterou nám sv. Ambrož poskytuje , v krátkosti

připomenul jeho životní dráhu. Přítomný předseda Okresní organizace ČSV České
Budějovice Jozef ZIMEN poděkoval mladošovickým včelařům za uspořádání Medového
dne a popřál jim hodně sil a zdraví do další práce. Jáhen – ing. POLÁČEK zakončil tuto
část programu konstatováním významu včel pro lidstvo. V samotném závěru předseda
spolku poděkoval všem za účast a pozval přítomné na 14. ročník Medového dne
Mladošovice. Včelaři a pozvaní hosté se poté odebrali ke slavnostnímu obědu.
Předseda spolku děkuje všem, kteří se podíleli na průběhu celé akce.
Tak proběhl a skončil 13. ročník Medového dne
Ať žije ročník čtrnáctý
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