
MEDOVÝ DEN MLADOŠOVICE
14.ROČNÍK

Včelaři Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí uspořádali v neděli 21.května
2022 již 14.ročník Medového dne. I  přesto, že počasí v závěru prázdnin nám nebylo

příliš nakloněno, vydatně a nepřetržitě pršelo, vše se uskutečnilo podle naplánovaného
scénáře. Jisté však je, že návštěvnost ve srovnání s předešlými roky byla o něco nižší,

ale ne zase o tolik.  Přesto mezi nás přijeli pozvaní hosté mezi nimiž byli předseda
Okresní  organizace  ČSV České Budějovice  přítel  Jozef  Zimen,   člen Republikového

výboru  Martin  Paleček,  jednatelka  okresu  Dana  Ottová,  člen  předsednictva  okresu
Josef Bárta, známý jihočeský chovatel včel a včelých matek Vlastimil Zemánek. 

Tak jako již tradičně si návštěvníci mohli na včelařském trhu zakoupit domácí sladké
pečivo osobně upečené manželkami včelařů.  Škála nabízeného pečiva byla opravdu

široká, od perníčků až po náročné medovníky a medové řezy nejrůznějšího provedení.
Bylo z  čeho vybírat  i  ochutnávat třeba k nabízené kávě. O tom že chutnalo,  svědčí

vyprázdněné podnosy a tácy. Je to výborné ohodnocení práce všech těch žen, které s
tím  strávily  nemálo  času,  ale  také  i  vynaložených,  v  současné  době  nemalých

finančních prostředků  potřebných na zakoupení všech ingrediencí. Za to všechno jim
patří náš velký dík. Jen si přejeme, aby i v létech nadcházejících jim vydržel elán a chuť

se takto angažovat pro potěchu ostatních. 
Pro nejmenší a možná i budoucí včelaře či včelařky připravila Mgr. Nicole Hovorková

tvůrčí koutek. Zde se děti mohly aktivně účastnit na výrobě krásných včeliček, které si
pak odnesly domů. 

Nemohu také opomenout přítomnost spisovatele dětských knih s Medovníčkem přítele
Jana Lebedu, který zde ač hendikepován svoje knihy prodával a na přání i podepisoval. 

Naše  včelařská  slavnost  nebyla  jenom  o  sladkém  pečivu,  veřejnosti  jsme  chtěli
především ukázat na to, jak důležité jsou včely pro život na této zemi že jejich práci

nikdo nedokáže nahradit. Ale také to, že dnes je také situace taková, že bez řádné péče
včelaře  se  naše  včely  neobejdou.  Jinými  slovy  řečeno,  vzájemná  symbioza  včel  a

včelaře je podmínkou pro jejich zachování, ale i dostatek potravin na planetě. Všem
zájemcům o včelaření a takoví se našli,  byly formou poradenské činnosti poskytnuty

základní  informace,  se  zdůrazněním  na  důležitost  organizovaného  včelaření  ve
spolcích. Téměř s jistotou  náš spolek posílí v příštím roce nové tváře. 

V  nedělním  programu  nechyběla  ani  kulturní  část.  Naše  pozvání  přijala  vynikající
houslistka Lenka Ambrožová, která ve svém dopoledním recitálu v kostele sv. 



2

Bartoloměje  zahrála  překrásné  melodie  světových  skladatelů.  Byla  za  to  také
odměněna  dlouhotrvajícím  potleskem.  V  tento  čas  jsme  díky  ní  prožili  něco

jedinečného a vyjímečného. Za to jí patří naše velké poděkování. Sváteční atmosféru
ještě umocnila nádherná květinová výzdoba kostela, doplněná spolkovým praporem a

některými včelařskými pomůckami.  Už nyní se na ni těšíme v roce příštím. 
Poté následovala mše svatá. Pan farář Ondřej Urbisz se pomodlil a  poděkoval za práci

včel a včelařů, zdůraznil význam včel pro přírodu a pro lidi. Po skončení mše svaté byl
spolkový  prapor  přenesen  z  kostela  k  soše  sv.  Ambrože,  kde  předseda  spolku

poděkoval   patronu  včelařů  za  jeho  ochranu  s  přáním,  aby  tomu  tak  bylo  i  do
budoucnosti.  Závěrečná  slova  pana  faráře  jen  potvrdila  vyslovené  přání.  Tak  byla

ukončena  dopolední  část  slavnosti.  Včelaři  a  pozvaní  hosté  se  poté  odebrali  ke
slavnostnímu obědu, kde pokračovali v družné besedě.       

Výbor spolku děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu a napomohli tak ke zdárnému
průběhu akce.

14.ročník Medového dne  skončil

Ať žije ročník 15.

V Mladošovicích 22.srpna 2022                                                                 Ing. Miroslav J e l í n e k

předseda spolku


