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    V letošním roce oslavuje výročí svého vzniku i nečínský Sokol. O jeho začátcích se dovídáme ze 
sokolské kroniky. V ní se o založení Sokola a jeho prvních krocích dočteme:
    Na jaře roku 1922 pojalo několik nadšenců sokolství úmysl zřídit v Nečíni tělocvičnou jednotu 
Sokol. byl zvolen přípravný výbor (Jan Švec, miloslav mašek, Josef mašek). 15. března t. r. vydali 
provolání k místnímu obyvatelstvu.
   První schůze, konaná za účelem ustanovení „pobočky Sokola v Nečíni“, proběhla v hostinci 
Josefa maška 22. dubna o 8. hodině večerní s tímto programem: 1. ustanovení pobočky, 2. zápis 
a přijímání členů. Ing. A. Schart a Václav bozděch, pozvaní bratři z dobříšské tělocvičné jednoty, 
promluvili o povšechném významu sokolstva. za souhlasu všech přítomných byla pod záštitou této 
mateřské tělocvičné jednoty zřízena pobočka nesoucí název „Tělocvičná jednota Sokol v dobříši 
– pobočka Nečín“. Prozatímním vedením a správou pobočky byl až do zvolení správního výboru 
pověřen dosavadní přípravný výbor.
    Přihlášení a zapsaní členové a členky: Alois Krotil, Josef Hrubý, Stanislav Hrubý, Jaroslav Hrubý, 
Karel Sobotka, Josef Prášil, Jaroslav Pilecký, ludvík Gregor, ladislav Tesárek, Jan Kozohorský, Jo-
sef Krotil, bohumil Velas, Václav baloun, Václav Křivonoska, Karel dolanský, Josef Petřina, Jo-
sef mašek, miloslav mašek, Jan Švec, Antonín Sobotka, Stanislav Vršecký, ludvík Pilecký, Václav 
Vršecký, miroslav Hrabák, Helena Procházková, marie Novotná, marie Vlčková, božena Tesárková, 
marie Hrubá, Josefa červenková, Anežka Vandasová. celkem 24 mužů a 8 žen.
    Na schůzi 1. května 1922 byl zvolen správní výbor: starosta br. Alois Krotil, náměstek starosty 
br. Stanislav Hrubý, jednatel br. Josef mašek, pokladník br. bohumil Velas, náčelník br. Jan Švec, 
místonáčelník br. Jan Kozohorský, správce nářadí br. Karel Sobotka. Náčelnicí byla zvolena s. marie 
Novotná, místonáčelnicí s. Josefa červenková. Navržen byl též zábavní výbor a dramatický odbor.
    7. května 1922 se v hostinci br. Josefa maška konala májová slavnost spojená s taneční zábavou. 
během května přibylo 9 členů a 15 členek. Na schůzi 30. května byli určeni vedoucí dorostu: Václav 
baloun a marie Vlčková. Na této schůzi též oznámilo své vystoupení 8 členek a 1 člen.
   Na schůzi 4. června byl zvolen novým náčelníkem br. Josef Kocourek a místonáčelníkem br. 
Josef Petřina. Na schůzi 10. července se jednalo o veřejném vystoupení. To bylo naplánováno na 
23. července. dále byli zvoleni revizoři účtů (br. Otto König a Josef Hrubý) a dozorčí soud (br. Jan 
Pilecký a František Plavec).
   23. července 1922 se konalo první veřejné cvičení za účasti dobříšské mateřské jednoty. z místních 
členů cvičili br. Jaroslav Pilecký, Jaroslav Hrubý, Václav baloun, ludvík Gregor, Karel dolanský. 
Příjem ze cvičení byl 6 074,80 Kč, vydání 3 011,70 Kč. zbylo tedy 3 063,10 Kč, za kterýžto obnos 
byla zakoupena bradla v ceně 3 000 Kč, zbytek byl uložen ve Spořitelním spolku v Hřiměždicích.
    Vzhledem k tomu, že br. Josef mašek měl přehnané nároky ohledně užívání sálu, navrhlo několik 
členů přenést působnost pobočky do hostince H. Vandase. Přes protest některých členů se tak stalo 
a H. Vandas spolek s ochotou přijal. 
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    V předvečer slavnostního dne 28. října byl vytvořen program oslav. Odpoledne šel průvod od 
školy na vrch bořivec a odtud k pomníku padlých vojínů, večer se pak hrálo divadelní představení 
„Návrat českého legionáře“. V lednu 1923 se uskutečnil první „Sokolský věneček“.    
    První valná hromada se konala 25. března 1923 v hostinci br. H. Vandase. Na valný sjezd župy 
pražské byli vysláni br. Stanislav Hrubý a Jaroslav Pilecký. 
          Mgr. Jaromír Tejkal

 

První členové SdH Obory
 16. března 1890 byl v Oborách založen dobrovolný hasičský sbor. Téhož dne se do sboru přihlásilo 
43 občanů z Obor a Jablonců. zároveň byl obecním výborem zvolen komitét s předsedou pa-
nem Janem Sobotkou, který vypracoval stanovy a odeslal je 1. dubna 1890 veleslavnému c. k. 
místodržitelství. V odpovědi však stálo, že se zřízení sboru kvůli nedostatečně vypracovaným 
stanovám nepovoluje. 
z toho důvodu byl zvolen nový komitét (občané Jan Vázal, Jan Havelka a František Spilka), jehož 
předsedou se stal řídící učitel Václav Šprysl, který sám sestavil nové stanovy. Ty byly přijaty na val-
ném shromáždění hasičů 25. května 1890 a schváleny obecním zastupitelstvem 28. května 1890. 
Již 15. června 1890 byl nový hasičský spolek pod číslem 61 787 veleslavným c. k. místodržitelstvím 
povolen. Proto se 6. července 1890 konala ustavující valná hromada, na které byl za účasti 32 členů 
založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách a kde byli zvoleni tito funkcionáři sboru:
Václav Šprysl, řídící učitel, čp. 54  předseda sboru a pokladník 
Jan Havelka, rolník, čp. 34   místopředseda 
Josef Hájek                   velitel
Hynuš mařík                         jednatel
Václav Poslušný, čp. 46                zbrojník
Ještě před schválením sboru se jeho členové pod vedením Josefa Petřiny cvičili v zacházení se 
stříkačkou a jejím příslušenstvím. 
zakládajícími členy sboru byli kromě výše uvedených:
emanuel Hošenský, Jablonce čp. 5 nar. 20. 1. 1866
František rubínek, čp. 9   nar. 3. 6. 1866
Jan Kadlec, čp. 12   nar. 15. 7. 1863
Josef mácha, čp. 25   nar. 28. 9. 1850
Jan Kadlec, čp. 1   nar. 3. 9. 1852
František muzikář, čp. 61  nar. 26. 8. 1864
Josef Petřina, Jablonce čp. 2  nar. 3. 1. 1866
František Sirotek, čp. 67   nar. 7. 3. 1866
Václav Poslušný, čp. 46   nar. 7. 9. 1852
Josef Velas, čp. 45   nar. 11. 4. 1843

               Pavel Gažák

Hledáme přispěvatele do této rubriky - Paměť regionu Hřiměždice.
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30. června proběhly v Nečíni oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nečíni. 
Oslavy  začaly  slavnostním  průvodem  od nové  hasičské  zbrojnice  k pomníku  válečných  obětí. 
u staré hasičské zbrojnice měl projev starosta SdH pan Pilecký. Průvod pokračoval na hřistě, kde 
bylo předáno hasičskému sboru ocenění. Oslavy pak pokračovaly ukázkami záchranářské práce. Na 
slavnosti byly přítomny hasičské sbory z okolních obcí.

120. výročí SDH Nečín
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  Vážení spoluobčané,

tentokrát bych se chtěl věnovat krát-

kému dílčímu vyhodnocení akčního 

plánu rozvoje naší obce, na kterém 

někteří z Vás spolupracovali. Ohlédnout 

se za uplynulým rokem, seznámit Vás 

s tím, které aktivity z tohoto plánu se 

nám již podařilo zrealizovat a co z toho, 

co i Vy jste vyhodnotili jako potřebné, 

stojí ještě před námi. 

Pro ty z Vás, kdo jste se neúčastnili průzkumu 

názorů veřejnosti při tvorbě tohoto plánu, ani jste 

nesledovali průběh jeho tvorby, připomínám, že 

dvouletý akční plán je součástí Strategického plánu 

rozvoje obcí Hřiměždic, Nečíně a Obor do roku 

2025, že se tento dokument tvořil v letech 2012–

2013 za spoluúčasti zastupitelstev a veřejnosti a 

všemi třemi zastupitelstvy byl v roce 2011 přijatý.

z dvouletého akčního plánu se nám již podařilo 

dokončit novou zastávku na Hájích a těm stávajícím 

dát nový nátěr, umístit další konte-

jnery na tříděný odpad – kartónové 

obaly, vybudovat hřiště pro nejmenší 

děti i pro ty starší a obnovit zájmovou 

činnost pro děti ve SdH. V současné 

době pracujeme na zlepšení estetické 

úrovně a čistoty kolem kontejnerů u 

bytovek a průběžně vysazujeme stro-

my, keře a okrasné květiny v obci a 

okolí. z akcí, které jste i Vy označili jako potřebné, 

se chystáme udělat novou čekárnu v Hřiměždicích, 

umístit měřiče rychlostí na průjezdových komuni-

kacích, obnovit vodorovné značení na parkovacích 

plochách na návsi a na podzim zopakovat úspěšný 

koncert vážné hudby v kostele sv. Anny. 

Věřím, že způsob rozvoje obce, na kterém se můžete 

svými hlasy a názory podílet i Vy, je dobrý.

                                                                                

                  Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice

SlOVO STArOST y

žIVÁ KrONIKA

kdo se narodil  
v  Nečíni   Patrik černý, Kryštof Helebrant, Pavel Skalický a Jakub zirhut,  
na  Skalici Tereza Pincová a Jakub uher, v  Oborách  Jan Šíd,   v Hřiměždicích  
Hugo Šimek, Amálie Junková, lucie Sirotková   

✳✳

✳✳

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni s panem Jaroslavem Vojířem
v Oborách s paní marií bělohlávkovou, marií ryso-
vou a marií Kadlecovou, s panem bedřichem Plavcem, 
Františkem Poslušným, Janem rysem a Karlem zi-
zlerem
v Hřiměždicích s paní Jarmilou Kocourkovou, 
s panem Antonínem Oplištilem, Antonínem Hájkem, 
Jaroslavem Šťástkou, Josefem Kaňkou, Josefem 
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PLAVEČNICE (2)

V předchozím díle tohoto seriálu jsme se sezná-
mili s Plavečnicí – cestou, kterou používali voraři 
pro návrat do rodných vsí poté, co úspěšně do-
pravili své plavidlo po Vltavě do Prahy. V blíz-
kosti Nečíně jde dnes po její trase žlutá turistická 
značka a cyklotrasa. Jedinou výraznou památ-
kou na ni je rozcestí Plavečnice (nadmořská 
výška 365 m), vyznačené sice na mapách, nikoliv 
však v terénu, protože rozcestník někdo ukradl.

Po plavecké stezce se vracely nejen posádky slavných 
vorů – mnohem méně se ví, že na staré Vltavě probíha-
la i intenzívní lodní doprava. „Šífy“ rovněž splouva-
ly po proudu bez pohonu, zatímco proti proudu je 
obvykle tahali koně. Většinou sloužily k dopravě již 
rozřezaného dřeva, ale někdy i dalšího zboží. O těchto 
lodích si povíme v některém z dalších dílů seriálu.
Také lodníci z šífů se často vraceli po Plavečnici, takže 
tu v sezóně bývalo docela živo – i díky tomu, že každá 
posádka vorů a lodí si během jedné sezóny sjela Vlta-
vu mnohokrát (historické prameny uvádějí i desítky 
plaveb ročně). Plavci si z Prahy nesli i výplatu a ces-
tou neváhali utrácet. To mělo na okolí blahodárný 
vliv a vedlo ke vzniku řady živností. Vše nasvědčuje 
tomu, že obec zadní Háje (jejíž část patří k Něčíni) 
vznikla v přímé souvislosti s existencí Plavečnice.

Hostinec a vinice
Prvním stavením, které na území dnešních zadních 
Hájů vzniklo, byl hostinec. K dalším vsím to odtud 
bylo několik kilometrů přes kopce a provozování 
hospody v pustině nedává smysl, takže prvotním im-
pulsem zjevně byli plavci putující pěšky proti prou-
du. V podstatě tedy šlo o jednu z proslulých plavec-
kých hospod, i když paradoxně umístěnou poměrně 
daleko od řeky. A hlavně vysoko nad ní – převýšení 
oproti hladině staré Vltavy činí okolo stovky metrů.
Hostinec postavil pan Smělý někdy kolem roku 

1840. Tak to aspoň říká zápis, který zanechal jeho 
pravnuk Václav černý. Potomci pana Smělého 
žijí na Hájích dodnes – nyní už v sedmé generaci. 
Navzdory tomu se ve stavení vystřídalo několik 
příjmení (Smělí, maškovi, černí, Šámalovi, Plav-
covi, Novákovi), protože ve velmi početných 
rodinách se rodily především dcery. muži 
tedy na polosamotu přicházeli cestou sňatků.
Pan Smělý byl zřejmě velmi podnikavý, protože 
kromě obvyklého hospodářského zázemí a polností 
tu vybudoval i velkoryse založenou vinici. V nad-
mořské výšce přes 300 metrů a v kraji daleko od 
obvyklých vinařských regionů šlo o odvážný počin. 
Její zbytky  jsou na východním okraji  zadních  Há-
jů v jižním svahu s výhledem na přehradní jezero 
patrné dodnes. Tři nebo čtyři masivní kamenné te-
rasy naznačují, že rozhodně nešlo jen o uspokojení 
vlastní spotřeby. ze zápisu Václava černého vyplývá, 
že lokalitě s vinicí se tehdy říkalo „Na Výměnku“.  
dnes jsou terasy bohužel zarostlé akátím.

Poklad ve zdi
Někdejší hostinec byl postavený tehdy obvyklým 
způsobem: žulové kameny, většinou sesbírané na 
okolních polích, jsou spojované hlínou. zdi prak-
ticky neměly základy a byly poměrně mělce založe-
né, na  lokalitě  ale  k povrchu  vystupují  žulové  skalky 
a objekt z větší části spočívá na nich. O výběru místa 
zřejmě rozhodl i pramen, který se tu ve svahu nachází.
Stropy byly většinou povalové: slabší kmínky, 
důmyslně pospojované provazci sena nebo slámy, 
prosycené hlínou a přetažené omítkou. Stejným 
způsobem pak na lokalitě vzniklo i několik dalších 
usedlostí. Katastr udává, že pocházejí z období oko-
lo roku 1850. I ony jsou jakoby navlečené na trase 
někdejší plavecké stezky. Staré fotografie prozrazují, 
že ještě  někdy  ve 20. letech  minulého  století  měly  
chalupy na zadních Hájích doškové střechy. V ob-
dobí první republiky sem také byla zavedena elektřina.
Při rekonstrukci jedné z těchto chalup došlo 
nedávno ke zvláštnímu nálezu: v kamenné zdi byla 
uměle vytvořená a pečlivě zazděná dutina obsahu-
jící „poklad“. bohužel však žádné zlato, stříbro, 
umělecké předměty, a dokonce ani starožitnosti ne-
bo historické dokumenty. V dutině bylo jedno kach-
ní vejce a prázdná, starobyle vyhlížející sklenička od 
léků. I takovéto chudé chalupy tedy mají své záhady.

Jan A. Novák

Autor je publicista a novinář, jeho další práce naj-
dete na www.novakoviny.eu

Zadní Háje dříve
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V Hrachově vzniká malá zoo. A nejen to…

V minulém čísle jsme psali o občanském sdružení Ochrana fauny čr, 
které se od roku 1998 pod vedením ornitologa Pavla Křížka úspěšně věnuje 
nejrůznějším ekologickým aktivitám, a to především ve prospěch volně 
žijících živočichů. Všechny dosavadní projekty této neziskovky co nevidět vyvrcholí otevřením cen-
tra Ochrany fauny v Hrachově, které převezme a rozšíří dosavadní činnost votické stanice pro zraněné 
živočichy. zpřístupnění hrachovského centra veřejnosti se blíží, tak pojďme zjistit, co se tam chystá. 
V mnoha směrech není činnost probíhající v bývalém areálu zemědělského družstva žádnou novin-
kou.  už více než pět let zde funguje psí útulek domov Fauny, který byl časem doplněn o prostory pro 
týraná hospodářská zvířata a handicapované živočichy. Kromě zaběhlých nebo původním majitelům 
odebraných psů zde žije i prasnice Hanička, lišák Ferda nebo třeba srnec František. Na pastvinách 
se prohánějí koně, v kurníku kdákají slepice, v salaších si hoví kozy. mezi méně známá zde chovaná 
zvířata patří kamerunské a vřesové ovce a nádherně chundelatý skotský náhorní skot. A nesmíme za-
pomenout ani na včely. O 21 včelstev se stará zkušený včelař pan dvořák, který vede i dětský včelařský 
kroužek, kde si děti mohou vyzkoušet jak péči o včelstvo, tak i různé možnosti využití jejich produktů 
– medu, vosku atd. 
Při budování jednoho z nejmodernějších areálů tohoto typu v celé republice se zkrátka myslelo na 
kdekterý živočišný druh. S malými i velkými ptáky počítají voliéry, s expozicí sladkovodních ryb zase 
akvária. Na zraněné volně žijící živočichy zde bude čekat veterinární klinika a rehabilitační středisko 
se zimovišti. Některá zvířata v centru pobudou jen krátce, živočichové s trvalým handicapem, které 
nebude možné vrátit do přírody, zůstanou natrvalo. Kromě toho, že tu najdou nový domov, poslouží 
i jako zdroj poznání a poučení návštěvníkům. Ke vzdělávání bude sloužit i školicí středisko.
realizace tohoto rozsáhlého projektu za více než 60 milionů korun by nebyla možná bez financování 
z prostředků eu. zbylých 10 % zaštítil Středočeský kraj a sponzoři. díky tomu za našimi humny 
vzniká „malá zoo“ a „nemocnice pro zvířata“ v jednom. Pokud vše půjde dobře, proběhne slavnostní 
otevření centra pro veřejnost už 1. září 2012. Jste srdečně zváni!

-mz-
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Model (architektonický návrh) nové 
podoby areálu Ochrany fauny v Hra-
chově



Člověk se chová k místu podle toho, jaký má k němu vztah…

Tuto větu jsme už jednou v našem časopisu napsali. bylo to v době, kdy učitelé a děti z naší školy re-
alizovali projekt environmentální prvek. Nečínská škola byla tehdy žadatelem projektu, ke spolupráci 
vyzvala školy v Kníně a Kamýku. Netrvalo dlouho a v podobné roli se ocitla škola kamýcká. Obec 
připravila projekt Aktivní občánek a přizvala ke spolupráci dublovice, Krásnou Horu a Nečín. 
Aktivní občánek je ten, kdo se umí kolem sebe dívat – vnímá, vidí, zaznamená, zachytí. Kdo si umí 
udělat svůj vlastní názor opřený o dobré informace a kdo je umí sdělit druhým způsobem, který 
neponíží. Kdo umí argumentovat, debatovat, řešit problémy. Kdo je ochotný a odvážný angažovat se 
za dobré věci.
Projekt má jeden cíl – udělat krůček k aktivnímu občanství. Jak? Prostřednictvím dobrých článků a 

textů využitelných ve výuce – o krajině, lidech, obcích, demokracii. Prostřednictvím zajímavé didak-
tické práce na tématech, která souvisejí se životem obcí. Prostřednictvím výprav po okolí s „foťáky“ a 
„džípíeskami“.
Každý projekt něco stojí. Aktivní občánek je financován evropským sociálním fondem a Státním 
rozpočtem čr. 
Jedna  část  portálu  místo pro život  www.mistoprozivot.cz ,  kde  je  umístěno  to  nejzajímavější,  
co v obou projektech doposud vzniklo, má název Okénko do škol. můžeme ho, obrazně řečeno, 
pootevřít i v této rubrice a nechat vás nahlédnout do naší dětské encyklopedie – heslo Odpady.

Vítejte na smetišti! Tuto hromadu odpadků dnes navozily desítky náklaďáků. Najdete tu slupky od banánů, 
zbytky od večeře, pánské pantofle, nohy od stolu – odpadky. 
Nejnebezpečnější odpad vzniká při výrobě zboží  a při likvidaci odpadků  nekvalitním  spalováním. V do-
mácnostech produkujeme odpad méně nebezpečný. Odborně se mu říká komunální odpad. 

8m e z I  l O m y

žIVOTNí PrOSTředí



9 ž I V O T N í  P r O S T ř e d í

Produkce odpadu ve světě je obrovská, stále stoupá a zdá se, že neexistuje síla (nebo vůle), která by tento 
strmý růst zastavila. Možná namítnete, že odpadky tu byly, jsou a vždycky budou. 
Máte pravdu, ale nikdy jich nebylo takové množství a nikdy nebyly tak nebezpečné.
Představa, že nás jednoho dne zavalí, už není utopií. Jediným spolehlivým způsobem, jak snižovat množství 
odpadu, je jeho vzniku předcházet. A tady je kámen úrazu. Jsme konzumní společnost! Rádi a horečně 
nakupujeme! Chceme nové věci! Máme rádi luxus, máme rádi pohodlí!
Země vysílá tiché SOS. Někdo volání slyší, někdo raději ne. Vyspělé státy vyvinuly systém, který by měl 
hrozbě zavalení Země zabránit – zavedly třídění odpadu. Část odpadu nekončí na skládkách, ale vrací 
se do výroby, část se recykluje a některé odpadky končí ve spalovnách. Obce zřizují sběrné dvory, umísťují 
kontejnery. A my, obyvatelé, se učíme odpadky třídit, nakupovat výrobky z recyklovaných surovin, a někteří 
z nás  se dokonce rozhodli  pro to nejúčinnější – omezit  spotřebu!  Méně nakupovat,  šetřit věci,  vystačit 
s málem!

„Okénkem” se můžeme podívat i na práci učitelů a dětí. Například děti ze školní družiny v Nečíni 
se vypravily na konci zimy na Hrozný vršek. dívaly se – hledáčkem fotoaparátu – na to, co všechno 
dokážou lidé, projíždějící tudy směrem na dobříš, vyhodit. A vyfotily to. Kanape, televizor, pneu-
matiky, hadice, prošlé léky – černá skládka. Po okolí jich ubylo, ale někde ještě jsou. byl by řešením 
kamerový systém? Hlídání? Pokuty? zeptali jsme se dětí z páté třídy. Většina byla pro trestání, několik 
dětí by zvolilo cestu lépe informovat, požádat, poprosit, někdo na to šel s černým humorem.  
co kdybychom k silnici umístili tabuli s nápisem? Jaká slova, věty a výzvy by na ní měly být? zeptali 
jsme se podruhé.

•    Objekt střežen psy a kamerovým systé- 

      mem.

•    Zákaz skládky, znečišťuje to okolí.

•    Prosím, neodkládejte odpadky,  pro    

      přírodu je to to nejhorší.

•    Neodhazujte tady odpadky. Doplatíte        

      na to.

•    Tady uklízejí děti.

•    Super. Vyhoďte to sem…

Tématikou odpadů se zabývaly i dublovické děti.  Jejich úkolem bylo  porovnat nakládání s odpady 
v dublovicích, Nečíni a Kamýku. Na základě grafů  měly přijít na to,  ve které obci  se s odpady 
hospodaří  dobře a úsporně, ve které hůře. z doprovodných textů pak měly odhalit důvody, proč 
tomu tak je.

Aktivní občanství je dobrá cesta k tomu,  aby se v našich obcích žilo příjemně.  Aktivní občánci nás 
k tomu mohou přiblížit.
(pokračování v příštím čísle)                                                                                                         - ez -



KONíčcI –  KONě

Pane Ženíšku, z našeho posledního rozhovoru vyply-
nulo, že jednou z nejdůležitějších oblastí včelařství 
jsou úly. Zároveň ale i jednou z nejsložitějších. 
mezi včelaři už dlouho probíhá diskuze o tom, jakou 
měrou závisí snůška medu na kvalitě úlu. dá se jed-
noznačně říct, že v nových typech úlu uloží včely více 
než dvojnásobné množství medu nežli v úlech původ-
ních.
V čem spočívá ten zázrak? Můžeme to pochopit i 
my, laici?
zjednodušeně řečeno, v nástavcích. Úly nového typu 
nejsou tvořeny jedním prostorem rozděleným na plo-
diště a medník, ale mají víc medníků – nástavců. do 
nich můžou včely ukládat více medu. V těchto úlech 
prakticky nevznikne rojová nálada. matka klade vajíč-
ka, dělnice pracují a i trubci v úle zůstávají a plní tam 
další důležité funkce související s teplotou úlu. Včelař 
kontroluje a vyměňuje rámečky s medem shora a pod-
le potřeb. A jak se včelstvo rozrůstá, podkládá další 
nástavky. Já dávám 4–5, ale viděl jsem i úly se sedmi 
nástavkami.
Takže barevné, vyřezávané úly z jednoho kusu dře-
va, takové, jaké známe z pohádkových knížek, ne-
jsou pro včely nejlepším domovem?
Tak jako každý prostor, který je zateplený a vzdušný, i 
tyto úly jsou pro včely dobrým domovem. Připomínají 
víc úly divokých včel, a to způsobem života i snůškou 
medu. Ta ale není v těchto úlech vysoká.
Víte, že včelařství je staré skoro 6 tisíc let? Jeho koléb-
kou byl egypt. za tu dobu se hodně změnilo! Před-
stavte si, že první včelaři byli kočovníky. První úly byly 
přenosné, vyrobené z nepálené hlíny, vymazané kra-
vinci. O dva tisíce let později v řecku se začaly vyrá-
bět tzv. koštice – úly z trav, potírané hlínou. řekové 
zkoušeli dělat úly i z pálené hlíny, ale ty se neosvěd-
čily. rozšířené bylo i vybírání medu divokým včelám 
z dutin stromů. Teprve v 15. století si začali včelaři 
duté stromy pro včely stěhovat k příbytkům (a třeba 
je i zdobit a vyřezávat). Po dvou letech v nich včelstvo 
zlikvidovali, med vybrali a úl vydezinfikovali vypále-
ním. další posun ve včelařství nastal v 18. století, kdy 
se poprvé objevují tzv. zadováci – úly s vyndavací zadní 
stranou. Pro včelaře to znamenalo mnohem snadnější 
práci při vyndávání medu a čištění úlu. Následovala 
různá vylepšování, ale s trochou nadsázky se dá říct, že 
se tento způsob stále ještě hojně používá. Nástavkové 
úly se objevily na začátku minulého století, ale ačkoliv 
jsou ve světě hojně rozšířené, naši včelaři se stále ještě 
drží spíše „starého kopyta“.

Nemýlím se,  když  řeknu,  že  med  je  stejně  dobrý   
z úlu vyřezávaného,  otevíraného  zezadu  i z toho 
nejsvrchnějšího nástavku?
:) Nemýlíte.
Takže bychom mohli naše povídání o včelkách 
zakončit sladkou medovou tečkou.  
Není med jako med. zhruba bychom ho mohli roz-
dělit na 2 druhy – květový (nektarový) a medovicový 
(lesní). Květový med bývá řidší a světlejší, medovicový 
tmavší a hustší. Jiné rozdělení můžeme udělat podle 
druhů rostlin, ze kterých včely v různou roční dobu 
med vyrábějí. brzy na jaře jsou to akáty a řepka, ze 
kterých včelky létavky přinášejí do úlu první sladkou 
šťávu. Následuje med z rozkvetlých luk, kvetoucích 
javorů a lip. V létě pak začínají stromy medovat a tou 
dobou včelaři stáčejí med lesní.
Ke koupi je u nás i med z tropů, voňavý med z pome-
rančů a dalších cizokrajných rostlin. Já dávám před-
nost dobrému medu českému. 
Pane Ženíšku, děkuji Vám za čas, který jste našemu 
povídání věnoval. Vím, že jste ho musel někde nebo 
někomu vzít, a asi nebudu daleko od pravdy, když 
řeknu, že včelám. 

-ez-
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 O VčelAřSTVí s ing. PrOKOPem žeNíŠKem
(pokračování z minulého čísla)



z e m ě d ě l c I 

 K venkovu neodmyslitelně patří krávy. Bylo tomu 
tak po stovky a tisíce let, a tak doufejme, že na tom 
nic nezmění ani začátek třetího tisíciletí. 
V minulém čísle jsme se dozvěděli, jak se žije Agá-
tě, Amálce, Bobině a dalším na farmě u Sedláčků, 
dnes se podíváme na čtyřnohé živitelky do kravína 
v Oborách. Laika jako první napadne otázka: Jak 
se může žít dobře kravám, které se nepasou? Dob-
ře, říká ing. Melka, ředitel zemědělského družstva. 
Dobře, říkají další lidé, kteří stáj navštívili a kte-
ří chovu skotu rozumí. A nebylo jich málo – Češi i 
zahraniční návštěvy z více než deseti zemí Evropy. 
Volná stáj v Oborách je první dřevostavbou toho-
to druhu v Čechách. Největší její devizou je systém 
ustájení krav a welfare v chovu skotu.
Pane Melko, co si máme pod tímto zvláštním slovem 
představit?
život v pohodě, v čistotě, volnosti, bez strádání, stresů, 
s dobrou užitkovostí a plodností zvířat. Když rozumí-
te zvířatům a projdete naší stájí, poznáte to. Podívejte 
se, jak je to stádo klidné – jedna skupina leží, druhá 
žere a pije, některé vás i vítají „olizováním“. Jiné pro-
vádějí osobní hygienu u drbátek. z výrazů jejich němé 
tváře a chování čiší pohoda. V poslední době je trend 
ustájení na roštech, my dáváme přednost klasickému 
stlanému provozu. boxy jsou udělané tak, aby je krávy 
mohly volně opouštět a aby se neznečistily výkaly a 
nezranily. Všimněte si, jak málo je tu much. Je to i 
tím, že stáj je vzdušná, má dobré přirozené větrání a je 
udržovaná v čistotě. V naší stáji hnízdí vlaštovky, které 
loví nepříjemné mouchy.
Pane Melko, nemůžu se ubránit obdivu. Nerozu-
mím zvířatům, ale jsem schopná vnímat a vidět, že 
to, co říkáte, nejsou prázdná slova. Mohli bychom se 
ještě podívat na stáj z pohledu ekonoma? Neprozra-
díme nepatřičné údaje?
beze všeho. celý areál stál cca 20 milionů Kč, část 
nákladů jsme uhradili z dotací. Náklady na jeden krm-
ný den se u dojnice pohybují kolem 120–130 korun. 
dříve bylo množství nadojeného mléka na jednoho 
ošetřovatele např. 150–200 litrů na den, v nové stáji 
je to 1200–1600 litrů. dalším ukazatelem je i pokles 
nákladů na spotřebu elektrické energie, veterinárních 
přípravků a snižují se i náklady na opravy a údržbu 
apod. rozhodně se investice do velkokapacitní stáje 
povedla.
Alfou i omegou vaší práce je mléko. Jeho chuť, kva-
lita a cena.
Na prvním místě je kvalita! Aby zpracovatelé měli 
o naše mléko zájem i v budoucnu, musí v něm být 
dostatečné množství tuku, rozpuštěné vitamíny d, e, 
K a A, musí mít malý obsah močoviny a zastoupení 
beta-kaseinu A2. To je bílkovina, o které toho veřej-
nost zatím mnoho neví a která se ještě běžně ve zpra-
covatelství netestuje, ale má budoucnost. redukuje 

totiž cholesterol  a tím i výskyt cévních onemocnění. 
V letním období dáváme zelené krmení, nepřekrmu-
jeme dusíkatými krmivy apod.
cena mléka má pro podnik existenční význam. dostá-
váme za litr mléka 8 Kč, to je ještě přijatelné. 
Pane Melko, je veřejným tajemstvím, že místní 
lidé s Vámi uspokojení z fungování stáje nesdílejí. 
Důvodem je zápach, který jim znepříjemňuje život. 
Bylo by možné využít našeho rozhovoru k tomu, aby 
přispěl ke sblížení „krav“ a lidí v Oborách?
rozhodně jsem pro. Je třeba zjistit, o jaký zápach jde. 
Jestli pochází z hnojení, z režimu fungování jímky, 
jestli je ovlivněn změnou tlaku vzduchu v atmosféře,  
směrem  proudění  větru  nebo  je to zápach,  který  
s družstvem  vůbec  nesouvisí.  Je pravda,  že chov 
zvířat  je doprovázen pachy,  kterým se vyhnout nelze. 
Při hnojení chlévskou mrvou je to „silný“ zápach, ale 
je ojedinělý. V současné době je moderní stavět bio-
plynové stanice se spalováním hnoje, ale selský rozum 
říká, že hnůj patří na pole pro přirozenou úrodnost a 
vododržnost půdy. Humus je nejcennější živina pro 
zachování úrodnosti půdy pro příští generace a ten se 
nikde nedá koupit.
Myslím, že by pomohlo, kdyby lidé byli více infor-
movaní a neměli obavy, že jde o věci skryté a nebez-
pečné. 
způsob hospodaření na farmě je pod kontrolou státní 
správy a legislativa není porušována.
Největší radost mám, když se maminky s malými dět-
mi jdou pomazlit s telaty a podívat se na zvířata.
Závěr našeho povídání i závěr celého souboru člán-
ků o zemědělství bychom měli zakončit pozitivně. 
Vždyť o to nám jde – vidět spíše tu lepší stránku 
věcí. Nepřehlížet věci nedobré, ale směřovat k tole-
ranci, domluvě, spolupráci.

A tak tečkou za poslední větou o zemědělství v našem 
regionu by mohla být třeba tři jména: Max, Ferda a 
Kamila.  Jména  trojčat,  která se narodila  ve stáji 
v Oborách loni 30. května.
                                                                              -ez-
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NEJLEPŠÍ REKLAMNÍ LETÁK JE TEN,                            
 KTERÝ SE NEVYTISKNE

Pokud bychom hledali lidský výmysl, který vskutku brilantně mrhá 
papírem, pak by to byly bezesporu reklamní letáky. Ano, ty, které 
nacházíme ve schránkách, kolem nich a které v podstatě nikdo z nás 
moc nečte. Kolik jich vznikne, aby naplnily své podivné poslání, nik-
do přesně neví. Jisté zdroje uvádějí jen v čr 4 miliardy ročně. Jelikož 
si dnes ale letáky může natisknout kdekdo, bude skutečné číslo ještě 
o něco vyšší.
desítky tun potištěného papíru, který přijde vniveč nebo v lepším 
případě skončí v modrých kontejnerech. Navíc letáky tištěné na 
křídovém nebo jinak upraveném papíru nelze zrecyklovat. 
Podle průzkumu sdružení Arnika z roku 2009 dostávají české domác-
nosti do svých schránek asi 15 kilogramů reklamních letáků ročně. 
zatímco v roce 2001 bylo v čr distribuováno přibližně 1,7 miliardy 
letáků, v roce 2006 to bylo již přes 3 miliardy kusů. Úžasné, že?
Příjemné  zjištění  přináší  česká pošta.  letáky  dnes  odmítá  kolem 
10 % domácností (prostě mají na schránkách nápis, že letáky nechtějí) 
a zdá se, že jejich počet roste. Jenomže, naprosto proti zákonům logiky, 
to, že letáky stále více lidí odmítá, nevede k omezení jejich tisku. ba, 
zdá se, že dokonce naopak. bohužel.
Kudy z toho ven? Ti, co letáky tisknou, jen tak nepřestanou. my je 
budeme vyhazovat a oni natisknou další. Kolik na to padne papíru, se 
těžko někdo odváží odhadnout. Jediný způsob, jak můžeme my, kteří 
máme rozum a umíme s ním zacházet, zmírnit následky letákového 
armageddonu, je to, že budeme letáky házet do modrého kontejneru 
stejně vytrvale, jako je obchodní řetězce a další letákomaniaci budou 
tisknout. že je to padlé na hlavu? Ano, je. Ale ne na naši.

Martin Hobrland


