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Jirka Muravjev na snímku vlevo

Pane Pytlíčku, jak jste vlastně  
k zálibě ve včelařství přišel?

Největší zásluhu na tom, že dnes 
chovám včely, má můj děda, který 
byl vášnivým včelařem a  jeho med 
byl oblíbený široko daleko. To víte, 
jako malý jsem se kolem něj a jeho 
úlů motal, a postupně jsem se učil 
– možná, aniž bych to sám postřehl. 
Postupem času jsem se do včelařského 
řemesla víc a víc dostával, až jsem si 

kolem roku 2003 sám opatřil svoje 
první včelstvo. Pomáhá mi ale celá 
rodina – je to opravdu hodně práce  
a určitě bych to nezvládl, kdyby neby-
lo mé ženy a syna.

 
Už vám začala sezóna?
To se úplně nedá říct, protože 

sezóna ve včelařině ani nezačíná, 
ani nekončí. I v zimě, když včely 
přezimují ve svých úlech, se o ně 

musím do jisté míry starat, aby zimu 
přežily. Není to však jen o mínuso-
vých teplotách, ale také o různých 
predátorech v  podobě ptáků, kteří 
se občas snaží do úlu dostat. Ale 
jasně, pokud bereme sezónu od 
té doby, kdy včely vylétají z úlu  
a začínají sbírat vše potřebné pro 
rozvoj včelstva, tak ta už začala – 
dělnice už vylétávají pro pyl a nektar, 
z kterého pak vytváří plástve medu.

 
Když nad tím tak přemýšlím, vy 

musíme mít velký přehled o tom, co se 
okolo Skrbeně zrovna vyseje na polích 
a kde co kvete, že?

No tak to víte, že to sleduji, 
ale přece jen – včely dokáží letět  
s nektarem a pylem až z okruhu pěti 

VČELAŘ ZE SKRBENĚ
Pana Marka Pytlíčka ze Zahradní ulice byste možná na první po-

hled na zkušeného včelaře netipovali, když jsme ale prošli přes krásně 
upravený zahradní pozemek do jeho zadní části, můj první dojem vzal 
za své – ocitl jsem se totiž před včelím královstvím, jemuž pan Pytlíček 
už nějaký ten rok velí.                                                             
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kilometrů, takže dopodrobna určitě 
nezkoumám, kde je zrovna vysazená 
řepka a kde právě kvete lípa. Je ale 
pravda, že každá sezóna je jiná, právě  
v závislosti na tom, jak se mění prostře-
dí a příležitosti pro včely.

 
Jak to vypadá uvnitř takového úlu?
V dřevěném úlu to vypadá jako 

v pořadači na knihy, když to řeknu 
velmi laicky. Zkrátka, vkládám do něj 
postupně takové rámečky z lipového 
dřeva, které jsou protkány drátky 
a proloženy mezistěnou ze včelího 
vosku. Právě ty rámečky pak postup-
ně včely vystaví, protože mají pud 
něco stavět. Když mají v úlu právě 
tyto rámky, instinktivně se je snaží 
vyplnit.

 
Chápu to správně, že jakmile včely 

dokončí práci na rámečku, vytáhnete 
ho z úlu? Jak z něj následně dostanete 
med?

Na to se používá takový zvláštní 
přistroj s názvem medomet, do kte-
rého se plné rámky vloží. Ten už pak  
z rámků točením vytáhne vše potřeb-
né. Jsou medomety menší, pro úplně 
malé včelaře, které jsou často na ruční 
pohon. Já už zpracovávám medu více,  
a díky Evropské Unii, která na vyba-
vení pro včelaře poskytovala dotace, 
jsem si pořídil velký automatický me-
domet, který stál zhruba kolem třiceti 
tisíc korun.

Kolik za sezónu dokážete vyrobit 
medu?

Množství medu v daném roce  
závisí na mnoha okolnostech. Často 
zima, paraziti-Varoa a jiné rozhodnou 
jestli včelstvo dočká jara. Vhodné 
počasí a správný zásah včelaře je 
pro dobře zazimované včelstvo zá-
sadní.Když se vše podaří, tak vytá-
čím začátkem června a v červenci.  
Z jednoho včelstva se dá vytočit  
20-30 kg medu.

 
Tolik medu nemáte určitě jen pro 

vlastní spotřebu, prodáváte ho?

Ano, máme stálé zákazníky, kteří 
se rok od roku vrací. Také jsme pře-
vzali zákazníky od dědy, a k tomu lidé 
v našem okolí. Nedělám si žádnou 
reklamu, protože nejlepší reklamou 
je dobrá kvalita medu. Lidé si o tom 
mezi sebou řeknou.

 
Domeček pro včely bychom měli, 

ještě ale nemám jasno v tom, z čeho se 
skládá včelstvo…

Tak to je jednoduché. Každé 
včelstvo má svou matku, poté dělnice, 
které právě nosí do úlu pyl či nektar, 
a zhruba koncem března začínají klást 
i  trubce.

 
Uletěl vám někdy roj mimo úly?
Po deset let, co jsem měl úly  

v Příkazích, se mi to nestalo ani jed-
nou, a za ty tři roky, co mám úly tady 
ve Skrbeni, už mi dvakrát včely uletě-
ly. Naštěstí to bylo ale jen k sousedovi 
a nikam moc vysoko do korun stromů, 
takže jsem je zase vrátil zpátky na 
svoje místo.

 
Čím to je, že tak najednou uletí?
Stane se to třeba v době, kdy se 

líhne matka. Těch matečníků je v úlu 
víc, a někdy se stane, že se vylíhne  
z matečníku více matek za krátký čas. 
Za normálních okolností totiž včely 
po vylíhnutí první matky ostatní ma-
tečníky vykoušou a zlikvidují, protože 
matka je jen jedna. Někdy se ale stane, 
že se vylíhnou dvě zároveň – jedna pak 
zůstane například v úlu, druhá vyletí 
na strom, včely jsou zmatené a neví, 
kterou následovat. No, a to se pak 
sem tam nějaký ten roj zatoulá tam, 
kam nemá.

 
Velkým strašákem je pro včelaře 

včelí mor, že?
Je, protože pokud včelí mor napad-

ne včelstvo, musí se kompletně spálit, 
včetně úlů. To pak musí často včelař 
začínat úplně od začátku. Včelí mor tu 
odjakživa byl, a je to o každém včelaři, 
jak moc se o svoje úly a včelstvo stará 
a jak moc ho udržuje v čistotě. Včelí 

mor způsobuje bakterie Paenibacillus 
larvae larvae, a kde jsou nečistoty, tam 
se bakteriím obecně daří.

 
A nedá se to léčit?
Bohužel nedá, a každý včelař tak 

trochu doufá, že ho to nikdy nepotká.
 
Když tu vidím ten oblek pro vče-

laře, musím se zeptat – kolik už jste 
dostal žihadel?

No, to se ani nedá spočítat. Každý 
tu bolest ale snáší jinak a u každého 
člověka je i odlišná reakce. Někomu 
po jednom žihadle oteče půlka palce či 
paže, někoho to zase více bolí. Třeba 
mě osobně, když dostanu žihadlo, bolí 
vpich okolo dvou minut, pak je to ale 
už dobré... Pravda, poslední dobou 
mě bolest netrápí ani ty dvě minuty, 
protože manželka se zabývá léčivými 
bylinami a vytváří tinktury. Jedna  
z nich je velmi účinná na vpich hmy-
zem a ani alergik se tedy po vpichu 
nemusí trápit, ani užít lék. A když už 
jsem u toho, tak tvoříme i léčivé mas-
tičky. Moc nás těší, když dostáváme 
zpětnou vazbu, že mast pomohla vylé-
čit vyrážku, ekzém a jiná trápení. Naše 
zahrada nám dává nesčetné množství 
bylin, které sušíme a zájemcům tvoří-
me bylinné směsi.

rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

 V polovině dubna byl na začátku 
ulice Vyhnálovská umístěn červený 
kontejner. Lze do něj odkládat  

• mobilní telefony, vysílačky, 
navigace

• přehrávače mp3, diskmany, 
rádia

• notebooky, klávesnice, myši

KONTEJNER NA 
„ELEKTRO“ 
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Prosíme občany, aby při odkládání 
papírových krabic do kontejnerů kra-
bice zmáčkli, ať nezabírají zbytečně 
prostor, a aby je také nenechávali ležet 
vedle kontejnerů. Děkujeme!

Teplé počasí a jarní deštíky způ-
sobily, že už zase bujně roste tráva 
a přichází i doba jejího sečení. Proto 
jako každoročně, i letos upozorňujeme 

• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
• elektronické hračky, auta na 

vysílačku, roboty
• menší kuchyňské spotřebiče 

(šlehače, toustovače, mixéry, drtiče 
ledu, rychlovarné konvice aj.)

• fény a kulmy, elektrické kar-
táčky, holicí strojky

• žehličky, ruční vysavače
• další elektrospotřebiče do 

velikosti 40 × 50 centimetrů.

Do tohoto kontejneru nepatří mo-
nitory, žárovky, zářivky, výbojky.

Nadále platí, že jiné a větší spotře-
biče (např. ledničky, pračky, sušičky, 
sekačky, televizory atd.) lze odložit do 
dvora obecního úřadu.

KRABICE 
MAČKEJTE!

DOPŘEJME 
SI KLIDU

Na venkovní posilovně se už může cvičit.

na obecní vyhlášku, podle které je 
zakázáno používat hlučné stroje, tedy 
zejména sekačky (ale např. i motorové 
pily) o nedělích a svátcích odpoledne.

Stále se totiž najdou ti, kteří tento 
zákaz ignorují a chovají se ke svému 
okolí bezohledně. Trpělivost sousedů 
však nemusí být nekonečná…

NOVÁ ADRESA 
PRO REGISTRACI 
HRÁČŮ TENISU

Upozorňujeme zájemce o proná-
jem tenisového kurtu, že registrace 
se provádí prostřednictvím adresy 
tenis.skrben@seznam.cz. Dosavadní 
adresa aca65@seznam.cz bude fungo-
vat do konce května.

V tomto roce uběhne 155 let 
od narození a 80 let od úmrtí Lva 
Skrbenského z Hříště (1863–1938), 
nejznámějšího a nejvýznamnějšího 
člena šlechtického rodu, který odvodil 
své jméno od názvu naší obce. Lev 
Skrbenský se věnoval duchovní kariéře 
- v letech 1899 až 1916 působil jako 
arcibiskup pražský, poté, v rozmezí 
let 1916 až 1920, jako arcibiskup 
olomoucký. Roku 1901 byl jmenován 
kardinálem.

Při příležitosti uvedených výročí 
bude možnost shlédnout fotografie, 
pohlednice a jiné zajímavé předměty 
ze sbírky pana Matěje Vymětala, které 
souvisí s osobou tohoto významného 
příslušníka rodu Skrbenských. Výsta-
va pod názvem „Z venkovské tvrze  
k evropskému významu - Lev kardinál 
Skrbenský“ se bude konat v neděli 
6. května 2018, v rámci každoroční 
oslavy spojené se svátkem sv. Flori-
ána, v prostorách skrbeňské fary, a to  
v době od 11 do 18 hod.

Pokud máte rádi historii nebo vás 
láká zvědavost či touha dozvědět se 
něco více, určitě toto zpestření ho-
dového programu nevynechejte. Jste 
srdečně zváni pořadateli.

POZVÁNKA 
NA VÝSTAVU

,,Z venkovské tvrze k evropskému 
významu – Lev kardinál Skrbenský“
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Skrbeň, květen 2018

Kruh přátel hudby Skrbeň připra-
vil na závěr sezóny 2017/2018 dva 
koncerty.

V pátek 11. května v 19 hod. to 
bude klavírní koncert Johanny Hani-
kové a v sobotu 26. května v 18 hod. 
koncert  Anežky Vargové (flétna) a Ra-
dima Pančochy (klavír). Oba koncerty 
se konají v Domě služeb.

Oslavy svátku sv. FloriánaOslavy svátku sv. Floriána

Oslavy 73. výročí ukončení 2. světové válkyOslavy 73. výročí ukončení 2. světové války

        a uctění památky padlýcha uctění památky padlých

 Program:

  9:00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Floriána ve Skrbeni

10:00 hod. Slavností průvod k pomníku padlých a soše sv. Floriána, položení věnců

11:30 hod. Vystoupení dechové kapely NÁKELANKA 

     /pod vedením p. Turka - Farská zahrada/

14:00 hod. Posezení na Farské zahradě s reprodukovanou hudbou

 Po celý den můžete navštívit naše občerstvení, 

 kde budou připraveny dobroty z udírny, 

 pečené makrely a točené pivo. 
  Srdečně zvou hasiči

S Martinou Tökölyovou 

17. 5. 2018 v 18.30 hodin
v knihovně ve Skrbeni

Galerie LABYRINT a Knihovna 
obce Skrbeň zvou na výstavu keramic-
kých reliéfů Milana Kouta. Jeho práce 
si můžete prohlédnout v knihovně bě-
hem měsíce května. Na vaši návštěvu 
se těší knihovnice.

KONCERTY

OZDOBNÉ KACHLE

Zeleň vysazená na podzim v Oleškách 
se probouzí.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA STATKU
DATUM: 12. 5. 2018

START: 15:00
PŘIPRAVENY SOUTĚŽE

BOHATÉ OBČERSTVENÍ A SPOUSTA PÍSNIČEK
TÍM VŠÍM VÁS PROVEDE

MARTINA QWEETKO PROCHÁZKOVÁ
VSTUP ZDARMA


