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Medové Vánoce v Litvínově po delší odmlce znovu ožily. Ve dnech 8. 12. – 9. 12. 2017 se 
konala krásná akce „MEDOVÉ VÁNOCE 2017“.

Akce byla uspořádána Spolkem Krušnohorských Včelařů ve spolupráci s Okresní agrární 
komorou Most, městem Litvínov a Scholou Humanitas v Litvínově.

Cílem této akce bylo prosazovat především u dětí, ale i dospělých, zdravou výživu, tj. naučit 
se jíst pravý včelí med, který je léčivý a zdraví prospěšný. První den dopoledne se ve velkém 
sále Scholy Humanitas střídali po půl hodinách žáci a studenti litvínovských škol a školek, 
kterých přišlo více než 300
OAK Most připravila pro všechny děti ochutnávky medu prostřednictvím namazaných chlebů 
s máslem a medem. Děti dále vyslechly přednášky včelařů, odborníků o včelách, včelaření a 
medu, prohlédly si včelařské potřeby a podívaly se na film o včelaření.
Ze strany mateřských školek, škol i speciálních škol byl o tuto akci velký zájem.
Pedagogové, kteří přišli s žáky na tuto akci, pak obdrželi materiály k výrobě svíček z vosku, 
skládačku „Co možná nevíte o medu a včelách“ a stolní kalendáře „Regionální potraviny 
Ústeckého kraje 2018“ (vydané OAK Most ve spolupráci s Ústeckým krajem).  Kromě toho si 
odnesli kvíz o včelách, který zpracoval Spolek krušnohorských Včelařů, a který děti budou 
vyplňovat ve svých třídách, neboť v důsledku nedostatku času nemohl být dětmi vyplňován 
na místě. Byla také vyhlášena soutěž v pečení medového pečivo, které bylo ochutnáváno po 
celou dobu akce.

Okresní agrární komora Most a Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova 
Ústeckého kraje přispěla k této akci takto:

 mazáním chleba s máslem a medem pro ochutnávky dětí a dospělých (pro více jak 
300 dětí)

 občerstvením pro děti – čaj, nápoje, medové pečivo

 ochutnávky několika druhů medu, které zajistil Spolek Krušnohorských Včelařů

 pečením medového pečiva, které zajistily především externí pracovnice Okresní
agrární komory Most, a to:

o Anna Klasová – Most – medovníčky
o Marta Zajíčková – Most – medové řezy
o Hana Prokešová – Most – ořechové medové rohlíčky
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o Janka Kovandová – Libouchec – medový dort, Kovandovic oválky, vánoční 
medové pečivo

o Jaroslava Šípková – Obřice u Podsedic – vánoční štrůdly, žloutkové věnečky
o Michaela Plachá – Most – kokosky, medové kuličky 
o Hana Mitošinková – Litvínov – datlové kuličky
o Jitka Horčičková – Dubí u Teplic – medové zdobené perníčky

 občerstvením pro pořadatele a dospělé 
o Ježkův vepřový guláš – Uzenářství Ježek s.r.o. Most

jitrnice jelítka
o obložené mísy – Vojtěch Strauss z Mostu

 spoluprací se Spolkem Krušnohorských Včelařů na této akci.

Po celý den zdobila perníkářka Jitka Horčičková z Dubí perníčky, které se dětem velmi líbily. 
Jitka Horčičková se každoročně umisťuje na předních místech v krajské soutěži Přemysla 
Oráče a je velmi známou perníkářskou v Ústeckém kraji. 

Spolek Krušnohorských Včelařů je velmi aktivním členem naší OAK Most.

Odpolední program zahájil pan Petr Táborský, tajemník SKV, který je hlavní duší této akce, a 
na kterém leží všechna tíha organizace, zajištění přednášejících, atd. V úvodu pan Táborský 
představil Spolek krušnohorských Včelařů a jejich činnost. Pak následovalo přivítání 
účastníků radní Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči, zemědělství, životní 
prostředí a venkov paní Jitkou Sachetovou, z jejíhož projevu uvádíme:

„…těší mne, že se zde v Litvínově, shledáváme u příležitosti akce podpořené z Fondu 
Ústeckého kraje, MEDOVÉ VÁNOCE 2018. Mnozí z Vás jistě vědí, čím je včela medonosná 
přínosná pro člověka, a čím je přínosná i pro přírodu. Právě zimní měsíce představují období, 
kdy se s včelími produkty setkáváme nejvíce, ať jde o med namazaný na chleba, čaj slazený 
medem, pečení perníku, svíčky z včelího vosku či při nachlazení propolisové kapky. Mnoho z 
nás však stále neví, co pro svůj život včela potřebuje a co pro zdařilý chov včel musí učinit 
člověk – včelař. Věřím, že na této akci budete mít k dispozici dostatek informací, které Vám 
zase trošku pootevřou dveře v poznávání života včel a včelaře.

Jak je Vám jistě známo, Ústecký kraj i letos vynaložil nemalé finanční prostředky na podporu 
včelařství, a to jak na individuální podporu samotných včelařek či včelařů, tak i na podporu 
včelařských kroužků při školách či domovech dětí a mládeže. Podpora včelařství se těší 
velkému zájmu jak samotných včelařů, tak i nás, představitelů Ústeckého kraje. Ústecký kraj 
bude i v nadcházejícím roce 2018 podporovat oblast včelařství v nejvyšší možné míře. 

Závěrem mi v tomto adventním čase dovolte, abych Vám i vašim nejbližším popřála mnoho 
zdraví, klidu a pokoje. Zvláště včelařkám a včelařům přeji zdravá a silná včelstva, a včelkám 
dostatek pastvy a svědomité opatrovníky – včelaře.
Na tuto akci zavítala také Ing. Monika Zeman, MBA (zástupce ředitele pro výkon přenesené 
působnosti, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje), která se 
zemědělci Ústeckého kraje a Okresní agrární komory Most velmi úzce spolupracuje a jejíž 
účasti si velmi vážíme. „



Pak následovaly velmi zajímavé přednášky odborníků – včelařů, a to:

 Hniloba včelího plodu (MVP) – Situace v kraji – Josef Křapka

 Současná rizika s chovem, Hledání cesty na jejich řešení – Jan Kolomý, Petr
Táborský, Tibor Jókay

 Apiterapie – František Sentenský, Alexandr Barkov

 Alternativa – Včelařský rok – Jan Kolomý, Petr Táborský

 Pyl, včelí produkt velkého významu – Petr Táborský, z prezentace Tibora Jókaye

Na tuto akci jako host i přednášející přijal pozvání pan Jan Kolomý ze Starého města na 
Bruntálsku, který má největší včelařskou firmu v ČR. Jeho včelařská farma je tradičním 
rodinným spojením chovu včel s výrobou úlů a včelařských potřeb s více než 50letou tradicí.

„Zásluhou úspěšné filosofie, patří dneska firma Kolomý mezi největší a nejmoderněji 
vybavenou včelí farmu a stolařským provozem v rámci EU.

Včelí farma dokonale využívá přírodních krás a čistoty Jeseníků k produkci velmi žádaných a 
vysoce kvalitních druhových medů. Spolu s využitím moderních technologií, dokonalé hygieně 
získávání medů pod stálým veterinárním dohledem je o naši produkci mimořádný zájem. 
Důkazem toho je, že více jak polovina produkce je odebírána Izraelskou farmaceutickou 
firmou na výrobu dětských sirupů a tento med musí být skutečně „košer“ a je podrobován 
nejpřísnějším laboratorním testům.

V letošním roce byly naše medy ohodnoceny odbornou komisí a uděleno právo nosit také 
logo „Originálního produktu JESENÍKŮ“.

Naše jedinečné druhové medy nelze zakoupit v supermarketech, jejich produkce je omezená a 
distribuce probíhá buď přímo v naší prodejně, nebo přes vybrané prodejny zdravých výživ a 
našich zástupců.

Ve spolupráci s rakouskými chovateli farma množí a produkuje vysoce kvalitní plemenný 
materiál t.j. jak matky, tak oddělky a umělé roje.

Stolařský provoz je plně a účelně přizpůsoben požadavkům trhu v rámci celé EU. Jsou 
vyráběny pouze dlouholetou praxí ověřené potřeby, v samozřejmé špičkové kvalitě a 
přiměřené ceně.

Podtrženo a sečteno, jsme schopni od A až do Z založit a vybavit kompletně úspěšné chovy, 
jak začínajících včelařů, přes modernizace stávajících až po založení prof. provozů.

Naše bezplatné profesionální poradenství, ověřené dlouholetou praxí, Vám je ochotně vždy k 
dispozici.

Rychlý a úspěšný rozvoj naší firmy je dán reklamní metodou „jedna paní povídala“ a dnes už 
nárůst a množství spokojených zákazníků, kteří naší firmě věří. Pro tým profesionálních 
pracovníků firmy Kolomý je to obrovskou motivací pro další práci.“

Jsme rádi, že jsme se mohli s panem Kolomým seznámit, je to velmi příjemný, uznávaný 
odborník nejen v České republice, ale i v zahraničí, a vyzařuje z něj láska ke včelám a 



k přírodě. Navázali jsme s ním další spolupráci a už 20. 2. 2018 přijede k nám na OAK do 
Mostu a bude přednášet na semináři pro zemědělce a včelaře, který organizujeme spolu se 
Spolkem Krušnohorských Včelařů a Ústeckým krajem

Všechny přednášky byly velmi zajímavé a dozvěděli jsme se celou řadu zajímavostí, o kterých 
jsme dosud nevěděli.

Přednášky vč. panelové diskuze trvaly až do 18:00 a po skončení semináře vystoupila folková 
skupina Stráníci, a zde se sešlo plno posluchačů příjemné folkové muziky. Tak skončil 1. den 
Medových Vánoc.

Druhý den byl organizován pro veřejnost a my jsme se již zúčastnit nemohli, neboť nás čekala 
4. Farmářská slavnost – adventní – v Mostě. Po celé dopoledne přicházeli návštěvníci, 
ochutnávali různé druhy medů, byla hodnocena soutěž v pečení medového pečiva, 
návštěvníci si prohlédli včelařské potřeby a shlédli film o včelách a včelaření. Ze Spolku 
Krušnohorských Včelařů se jim věnovali především pan Petr Táborský, pan Petr Eminger a 
další včelaři.

Věřím, že se tato akce stane v Litvínově tradicí a naváže na znovuobnovené Medové Vánoce 
v Litvínově i v roce 2018.

Poděkování patří také členům týmu Okresní agrární komory Most a externím 
spolupracovnicím, kteří výborně zajistili po organizační stránce ochutnávky medu pro děti,
občerstvení pro děti a dospělé a věnovali se dětem s plným nasazením.

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most

V Mostě, dne 8. 12. 2017
Vydává: OAK Most – IC

MEDOVÉ VÁNOCE 2017 SE VYDAŘILY. 

Poděkování patří všem Krušnohorským včelařům, kteří se obětavě této 
akce ujali a vytvořili pro děti i dospělé příjemné prostředí. Hlavní 

poděkování patří panu panu Táborskému a panu Emingerovi, kteří byli 
hlavními organizátory této akce.

Děkujeme však také Ústeckému kraji, který tuto akci finančně podpořil a 
přispěl tak zejména k propagaci zdravé výživy u dětí a prospěšnosti 

včelaření pro zemědělce, krajinu atd.
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