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V roce 2013 jsme provedli především nákup úlů a objednali 2 oddělky včelstev na jaro 2014
z Výzkumného ústavu v Dole, pobočka Liběchov. Chceme udržet lini matek a zachovat
mírnost a nerojivost našich včelstev. Počet včelstev chceme max. 5 včelstev na stanovišti
v průběhu produkčního období.
Koncem dubna 2013 jsme uskutečnili interaktivní zájmový den pro širokou veřejnost
(občany a především děti) v Loretánské zahradě na Hradčanech. Vzhledem k velmi
špatnému počasí se nezúčastnilo takové množství zájemců jako v roce předchozím (pouze
cca 80 osob). Tato akce se konala s pomocí grantu od MČ Praha 1. Tuto akci zde uvádíme
proto, že při této příležitosti jednak propagujeme naši činnost a včelaření, ale rozdáváme
iinformační materiály magistrátu o parcích zahradách a životním prostředí v Praze.

Červen až září 2013 - Dokončili jsme opatření proti vandalům na včelnicích - oplocení, klec,
osazení stolů (podstavců) pod úly + vrátka.

17. srpna 2013 jsme pořádali Medovicové Medobraní pro dětský kroužek. Plástve se
odebírali ze stanoviště v Lobkovické zahradě a medobraní se odehrálo ještě ve starém
prostoru ve Všehrdové ulici. Děti už mohli mít nové včelařské klobouky a rukavice.
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V srpnu 2013 jsme pořádali ještě akci " Medobraní od začátku do konce" pro dětské
přátele našeho sdružení (i s rodiči). Stanoviště v Lobkovické zahradě

17. 9. 2013 jsme zorganizovali orientační běh Petřínem pro předškolní děti a děti z 1. tříd po
papírových včelkách "Od úlú k úlům" Na fotkách lze vidět nové úly se včelstvy na ocelových
podstavcích v osazené kleci na stanovišti v Seminářské zahradě (Petřínské terasy).

b

V prosinci 11. 12. 2013 jsme uskutečnili vlastním nákladem přednášku o přínosu včel
"Městské včelaření a léčivé účinky včelích produktů" v zasedací místnosti VIA v Praze 1,
Újezd 26. /Pozvánka přiložena/. Na přednášce byly v části "Včelaření ve městě"
prezentovány fotografie našich stanovišť , úly a naše činnost.
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Rok 2014
Dovybavili jsme včelnice chybějícími potřeby pro včelaření,
Uskutečnili jsme další interaktivní zájmový den - setkání v Loretánské zahradě 26 dubna
2014, účast díky krásnému počasí byla pozoruhodná, přes 150 lidí.

Červen 2014
Tři členové našeho sdružení absolvovali jeddnodenní školení ve VÚV v Dole.
Jedena členka absolvovala o víkendu Letní nástavkovou školu včelaření.
Získali jsme ve výběrovém řízení nebytový prostor v Petřínských sadech u Hladové zdi,
Strahovská 206, s hygienickým zázemím. Po úpravě jsou prostory vhodné pro schůzky
s dětmi a navíc vyhovují i hygienickým stadardům pro stáčení medu, tavení vosku a jako
malá dílnička pro práci na rámečcích apod. Také umožní uskladnění včelařských potřeb.
Bonusem je nádherné prostředí a bezpečný pohyb dětí v okolí domečku.
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Hned po nastěhování, ještě v červnu byly na ochutnávku medu a prohlídku včelnice a včel
pozvány děti 5. třídy ze školy Duha - třída pí učitelky Knotkové. Dostali jsme od dětí
kalendář školy a domluvili se na příští rok, bohužel už jiná třída, děti odcházejí na další
stupeň.
Červen 2014 - U úlů jsme měli návštěvu dětí z občanského sdružení Cibulačka

¨
Červen 2014 - Malé Medobraní pro děti dětí z občanského sdružení Cibulačka, první
medobraní v nových prostorách ve Strahovské.

červenec až konec roku 2014
Dokončili jsme úpravy nebytového prostoru a uskladnění včelařských potřeb
Zakoupili jsme tři fotografie včel samotářek od profesionálního fotografa jako jeden
z materiálů na informační tabule zaměřené na propagaci užitečnosti hmyzích opylovatelů,
jejich přínosu k udržitelnému rozvoji a možnosti jejich ochrany.
Zúčastnili se v listopadu víkendového školení na Mendlově univerzitě - Nemoci včel 4

a jednodeního semináře o včelách tamtéž.
Navrhli a nechali zhotovit informační tabule i se stojanem a po konzultaci s OOZ MHMP na
domluvených místech nechali osadit na Petříně. Tabule Viz příloha. Tabule nesou logo Prahy
a je zde upozornění, že byly vyrobeny za přispění grantu MHMP.
Další zimní přednáška o včelaření na Petříně, která se měla konat v pobočce Městské
knihovny v Praze 1 na Pohořelci začátkem prosince 2014, byla z technických důvodů
přeložena na začátek února 2015. Takže jsme jmísto toho pořádali adventní setkání
s besedou pro naše příznivce a přátele v nových prostorách na Petříně.
V prosinci 2014 jsme konečně nechali převést web našich stránek do uživatelsky
jednoduššího redakčního systému, abychom jej mohli v základní formě aktualizovat
vlastními silami a prostředky www.hradcanskevcely.cz. Na tomto vebu budou uveřejňovány
naše akce a fotografie z nich. Při této příležitosti jsme sjednotili vizualní styl s již navrženými
etiketami.
za Hradčanské včely
Dagmar Šormová a Jana Titlbachová
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