VČELKY SI OPĚT POVÍDALY.
Sice už je březen či duben, ale přesto Vám lidem chceme popřát štěstí i zdraví v tom
začínajícím roce. A k tomu, abyste byli zdrávi, doporučujeme – jezte med, a my slibujeme, že se ho
letos pokusíme opět hodně nasbírat. K tomu nám však musíte trochu pomoci.
Nejdříve Vám chceme povědět, jaký byl ten minulý rok a jak se nám v něm dařilo. Nejdřív
všechno pěkně rozkvetlo – třešně ptačí, trnky, bez a všechny stromy a kvetoucí rostlinky. To trvalo
velice krátce, do toho přišel mráz a většina květů zmrzla. Nebyl nektar ani pyl pro naše mladé
sestřičky. Pro nás včelky to bylo těžké období, zimní zásoby docházely a nový nektar pro
hladovějící mladušky nebyl. Vysoké jarní a letní teploty vysušily další květenství a my jsme neměly
kde a co sbírat. Ještěže lípy rozkvetly neobvykle štědře a my jsme se snažily přerušit ten půst, a tak
se nám podařilo nasbírat lipového medu. Byla to naše záchrana, a tak doufáme, že i vy lidé jste si na
něm pochutnali. Avšak to bylo místy vše. Ani les nepřišel s nabídkou medovicového medu, a tak
nám nezbylo než věřit, že po vytočení medu z lípy nám náš pán dodá zásoby cukru, abychom zimu
přežily. Upřímně Vám řekneme, že ten minulý rok nebyl pro nás moc příznivý, ale my včelky jsme
optimistky a věříme, že ten letošní bude lepší.
Ale máme trochu obavy z let budoucích. Staré lípy se kácejí, zbylé likviduje jmelí a my jenom
slyšíme, že tomu chcete pomoci, ale výsledek té pomoci nám včelkám jaksi uniká.
Ještě jsme Vám chtěly říct, jak my přežíváme zimu. Nemáme v úle žádné topení, a když v
únoru či březnu začne naše královna nést vajíčka, musíme vyrobit teplo 30 stupňů a více, aby se
vylíhly naše sestřičky a to je venku třeba i -10 stupňů mrazu. My vytvoříme takový chomáč, kde je
uvnitř teplota 30 stupňů a střídáme se na vnější vrstvě a až je nám zima tak nás vystřídají naše
sestřičky a my se jdeme ohřát do chomáče. Teplo si vyrábíme samy a přitom jsme tak malé.
Dost bylo té zimy, a tak se přeladíme do veselejších tónin. Děti, máte rády med? To je dobře,
med je zdravý, protože je z bylin a v nich jsou obsaženy léky. Na to se zeptejte Vašich babiček, jak
se léčí z květů a bylin bez chemie.
Než to naše povídání ukončíme, chceme Vás opět HODNĚ POPROSIT: řekněte svému
dědečkovi, babičce, mamince, tatínkovi, aby na každé Vaší zahrádce byl záhon květin pro naší
obživu. Přece může být i okrasná zahrada nejenom zelená, ale pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému
oku lahodící. Obracíme se svou prosbou na farmáře, družstevníky, zahrádkáře i myslivce. Udělejte
ze svých zelených luk kvetoucí stráně, zahrádkáře prosíme, dejte alespoň malý prostor kvetoucímu
záhonu. My Vám za to opylíme ovocné stromy, to slibujeme. Prosíme rovněž myslivce, vysaďte
nektarodávné stromy.
Chtěly bychom Vám toho říct více o léčivosti propolisu, pylu, mateří kašičky, ale to zase až
příště. Z důvodu očekáváného oteplení se musíme dát do práce, abychom stačily opylit všechny
stromy, byliny a květy. Věřte nám, že s tím máme hodně práce, ale my včelky to děláme rády. A
když Vás někdy píchneme, tak nám to promiňte, chceme se jen připomenout, jestli jste splnili, o co
jsme Vás prosily.
Ten pán, co s námi rozmlouval, rozumí naší včelí řeči a my včelky mu potvrzujeme, že říká
pravdu. Se včelkami rozmlouval člen ZO ČSV v Dobré.
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