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Když nám zamrzly nástroje, začali...
(Dokončení ze str. 9)

Jak se tam nahoře v průvanu 
bráníte omrzlinám? Muzikanti si 
prý snad potírají rty tukem, aby 
jim nepřimrzly k náústku...

Teplé oblečení je základem úspě-
chu, protože nahoře fouká vždy. A 
teploty nebývaly vždy tak milosrd-
né, jako v posledních asi pěti letech. 
Nástroje včetně nátrubku se musejí 
zahřívat dýcháním i v krátkých pau-
zách mezi koledami, ale rty si ničím 
nemastíme. 

Také vyšlápnout schody do věže, 
a pak podávat hudební výkon, dá 
asi pořádně zabrat...

Celkem 113 schodů na věž zvlá-
dáme v pohodě. Nejstarším čle-
nem souboru jsem já, takže zatím 
v pohodě (smích). Když se dostane-
me nahoru ke zvonům, tak máme 
asi ještě pět minut na vydýchání. 

Budete opět vystupovat v histo-
rických barvách Žďáru? 

Hrajeme v přehozech a baretech, 
které pro nás nechalo zhotovit 
vedení města někdy kolem milénia. 
Za to jsme velmi vděční.

Přidáte nějakou štědrovečerní 
příhodu kolem Troubení? 

Váže se k mrazům v roce 1997, 
kdy nám během hraní foukalo 
přímo do obličeje a do korpusů. 
Během poslední koledy nám zamrz-
ly písty trumpet v mezipoloze, 

Málokdo ví, že nový žďárský starosta, 
dnes 34letý Martin Mrkos, je také včela-
řem. S tímto koníčkem začínal coby vyso-
koškolák, a včelaření se věnuje už nejméně 
osm let. 

„Prvně jsem měl jedno včelstvo, pak se počet 
rozrostl až na deset. 

Zde pan Holeczi mně léčil včely, když jsme 
měli moc varoázy, a pan Bubeníček je mým 
velkým učitelem. Vše, co vím, mám od něho. 
Velice mě to baví,“ vyznává se. Učení o vče-
lách, to je prý věda na celý život.

„Včelařím u babičky v Jamách. Za vsí ma-
jí naši kousek lesa, a tam stojí včelnice,“ říká 
nadšenec. Zároveň připouští, že jde o veli-
ce časově náročný koníček, hlavně v sezó-
ně. 

„Otec už je v důchodu, a tak má teď ve vče-
laření hlavní slovo. A já mu dělám ́ přidržtaš-
ku´“ zlehčuje se smíchem žďárský starosta.

O včely se prý zajímá i pětiletý Mrkos 
junior, a táta jej bere do včelnice za dědou. 
Vypadá to, že rodinná tradice se udržuje...

A žihadla? Na to Martin Mrkos se smí-
chem odpovídá: „No štípou, že jo...“ Vzpo-
míná, jak ve svých začátcích „koupil“ hned 
šest žihadel najednou. „To jsem fakt lehl. 
Musel jsem si vzít Zyrtec a zaspat to,“ říká. 

Na štědrovečerním stole včelařské rodi-
ny bude mít jasný prim kapr. „A samozřej-
mě perníčky slazené medem, a víno,“ dodává 
Martin Mrkos.  -lko-

Jak včely spojily
tři generace

Žďárský spolek včelařů letos sla-
ví 90 let od svého založení. V lis-
topadu uspořádal v Knihovně M. 
J. Sychry interaktivní výstavu, na 
níž nechyběl prosklený úl se vče-
lami, historické nástroje i názorné 
pomůcky o životě v úle. Veřejnost 
vyslechla přednášky Mariána Sol-
čanského o včelích produktech. 

Na výstavu pak mířily školní děti. 
Ty včelaři vítají, potřebují si totiž 
vychovat pokračovatele. 

Jak na vernisáži opakovaně zazníva-
lo, stále platí varování vědce Alberta 
Einsteina, že bez včel by lidstvu zbý-
valy pouhé čtyři roky života. 

Ač se to nezdá, je tomu tak.  My 
lidé jsme na včelách zcela závislí. 
Celých 80 % rostlin, rozmnožují-
cích se opylením, nezvládne opylo-
vat jiný hmyz, než právě včela. Jen 
v Evropě by bez včel v krátké době 
vyhynulo 20.000 druhů rostlin. Tak 
by se nenávratně narušil potravní 
řetězec, a nejspíš by došlo k maso-
vému vymírání...

Jubilující spolek přišli pozdra-
vit nejen včelaři ze sousední novo-
městské organizace, ale i zástupci 
kraje a města. Jak se ukázalo, nový 
žďárský starosta Martin Mrkos není 
ve spolku nováčkem. „Vše, co jsem se 
o včelaření naučil, mám od mého uči-
tele,“ obrátil se na předsedu spolku 
Vlastimila Bubeníčka. 

O zdraví včel na Žďársku informo-
val MVDr. Božimír Kobylka, který je 

vlastně takovým „dvorním lékařem“ 
zdejších včeliček. Měl dobrou zprá-
vu: nejobávanější nákazy - mor včelí-
ho plodu i varoáza (co dokážou zde-
cimovat celá včelstva), jsou ve Žďáře 
a okolí zcela pod kontrolou. 

Ze včelařské kroniky...
...O včelařství v našem kraji máme 

jen ojedinělé zprávy od 16. stole-
tí... R. 1910 bylo v soudním okresu 
Žďár 632 úlů. V té době se o rozvoj 

včelařství zasloužili učitelé Koněr-
za, Koudela, a dále faráři. Včelařilo 
se ponejvíce na moravských stoja-
nech „almárkách“.

Teprve r. 1928 byl založen „Vče-
lařský spolek pro Žďár a okolí“. 

Popud k tomu dal ředitel Hospo-
dářského družstva Frant. Chrastný, 
sám také včelař. Ustavující schů-
ze se konala 20. května 1928 a pří-
tomno bylo 15 včelařů ze Žďáru a 
okolí... -lko-

STArOSTA Martin Mrkos se svým učitelem včelařství Vlastimilem Bubeníč-
kem. Foto: Lenka Kopčáková

Vůně medu nás přiblížila k adventu

takže z nástrojů nešel vyloudit ani 
tón. Oldřich Růžička začal poho-
tově zpívat, my se přidali, a koledu, 
namísto hraní, jsme dozpívali.

Na jaké vánoční písně se letos 
můžeme těšit?

V předchozích letech jsme se 

snažili proložit klasické české kole-
dy i cizími, ale nesetkalo se to s 
pozitivními reakcemi. Takže i nadá-
le tvoříme program z těch notoricky 
známých koled.

A co to letošní překvapení?
Bude to premiéra naší koledy. 

Josef Kabrda, varhaník z Jam (a 
bývalý student ZUŠ F. Drdly) na-
psal krásný text, a já jej zhudebnil. 
Lidé, co přijdou na Štědrý večer 
pod věž, už si s námi koledu mohou 
zazpívat. 

A ŽN tuto novou koledu zveřejňu-
jí exkluzivně pro své čtenáře. 


