
Průvodní dopis k Litomyšlské výzvě 

 

Vážené včelařky a včelaři, přátelé včel! 

 

     Dovolte mi, abych Vás oslovil s naléhavostí a s prosbou o spolupráci. 

Ať už se tak cítíte, nebo nikoliv, jste zcela jistě jako včelaři skupinou lidí se zvláštním posláním. Máte 

své, zvláštní, soucítění s krajem, ve kterém žijete. Včelaření, které je výsledkem Vaší lásky ke stvoření, 

je v některých případech i Vaším živobytím, někdy příjemným přivýdělkem. Včely Vás okouzlily a život 

bez nich by pro Vás znamenal podstatnou nepříjemnou změnu. Jedna z radostí by se ztratila. 

     Kdo dohlédne dál, než za Kašperské hory, ví, jak je to se včelkami ve světě a že to není obraz 

příjemný. Je bolestivý a plný obav. Zkuste se na jeden dokument podívat například na internetu, 

www : uložto.cz pod názvem Nejde jen o med. Je to tristní pohled na včelaření ve světě; pochopíte 

úmrtnost včelstev v USA a v údivu budete sledovat opylování hrušní v Číně – lidmi, s pytlíčkem pylu 

v ruce a štětečkem, bez včel, ty už tam nechtějí žít…… 

V nedávné době se objevilo několik revoltujících „včelařů - pankerů“, kteří  na svých webech ukazují  

podstatu svého „včelaření“. Jsou to exhibicionisté, upřednostňují své názory, léčení kyselým mlékem, 

chov bez rámků v košnicích…..má se včelař před včelstvem umenšovat, nebo ho použít k vlastní 

prezentaci? Je včelař víc než včelstvo? Mám obavy, že přicházející generace zcela nepochopila 

podstatu svobody – mít včely bez omezení – a současně totální odpovědnost za jejich chov. 

Můžeme zkoušet chov všeho možného – drůbeže, králíků, psů……je to náš dvorek a pokud se 

neprotivíme milosrdenství se stvořením, budiž. Revolucionáři bez odpovědnosti ale se včelou 

manipulovat nesmí a chovat jí také nesmí – ohrožují nás, civilizaci. Je někomu novinkou, že bez včel 

v krajině civilizace končí na ovesné kaši? A jen blázen si myslí, že by včely v naší kulturní krajině 

přežily. Nikoliv, jen pár a zřejmě dočasně….  

Nevím, jestli dnes je ten čas, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí. Vím, že situace je vážná. Nikdo jiný, ani 

rybáři, ani myslivci, ani filatelisté nám nepomohou se včelařením a nutnou změnou, která musí přijít. 

My máme tu odpovědnost, která započala prvním včelstvem v našem úle na naší zahradě. Nás se 

budou naši následovníci ptát, proč jsme věci neřešili. Pokud nějací za 20 let budou….. 

Děkuji Vám za přemýšlení a jsem si jistý, že máte podstatně lepší řešení, než jsou v návrhu naší 

základní organizace Litomyšl. Řekněte nám je pro dobro včel. To jediné mějme na paměti. 

 

V Lažanech 06.04.2015 

Jiří Brokeš 

Předseda ZO ČSV Litomyšl, včelař Zemědělského družstva Dolní Újezd 


