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Malíř Václav Rabas (13. 11. 1885 Krušovice – 26. 10. 1954 Praha) patří 
k nejvýznamnějším novodobým českým krajinářům. Byl žákem pražské 
Akademie výtvarných umění, kde navštěvoval školy Bohumíra Roubalíka, 
Vlaho Bukovace a Hanuše Schwaige. Byl členem Umělecké besedy, Spolku 
Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a pa-
tří mezi tzv. „Pátečníky“. Nejraději maloval obrazy ze svého kraje – z okolí 
Krušovic na Rakovnicku. V roce 1945 získal spolu s malíři Ludvíkem Ku-
bou, Václavem Špálou a Maxem Švabinským titul Národní umělec.

Václav Rabas nebyl jen vynikajícím umělcem – byl i VČELAŘEM. 

Jsem štěp
Jsem štěp, jenž dosud zakvétá
a VČELY láká
a ovoce dává
sladké a kořenité
i stín v letním parnu nabízí chladivý.

(první sloka z básně Václava Rabase)
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO – VČELÍ STRÁŽ

Bylo jen přirozeným vývojem, že v roce 2008 z iniciativy několika rakov-
nických nadšenců vznikl postupně celostátní spolek, který si dal za svůj 
hlavní cíl pomáhat všem hmyzím opylovatelům a propagovat včely 
a včelařství především u dětí a mládeže. A byly to právě školní děti, které 
nakonec daly tomuto spolku jeho výmluvný název – VČELÍ STRÁŽ. 

Od svého vzniku se spolek nejenom početně rozrostl (dnes v něm 
pracuje cca 550 členů rozmístěných po celé ČR), ale rozšířil spektrum 
svých akcí a aktivit, například:

• odborné a vzdělávací přednášky, besedy a semináře pro žáky a stu-
denty mateřských, základních a středních škol,

• kurzy a školení pro vedoucí kroužků pracujících s dětmi a mládeží, 

• zakládání a vedení kroužků včelařské mládeže, 

• tvorba a rozšiřování vzdělávacích a metodických materiálů,

• budování a péče o školící a ukázkové včelnice a „hmyzí hotely,“

• organizace celostátních ekologických, výtvarných, vědomostních, 
fotografických soutěží zasahujících danou problematiku,

• organizování celostátních i mezinárodních setkání a soutěží včelař-
ských klubů, kroužků i jednotlivců,

• zakládání a správa tematických webových stránek a FCB skupin.

VČELÍ STRÁŽ, z. s. má za sebou stovky těchto akcí a aktivit a je vý-
znamným partnerem v této oblasti i pro regionální, krajskou a celostátní 
samosprávu.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO – RAKOVNÍK

Ve Středočeském kraji, necelých 60 kilometrů západně od Prahy, leží 
královské město Rakovník, jehož historie je písemně doložena již v roce 
1252. Svůj statut královského města získalo od Rudolfa II. v roce 1588 
a od té doby se z něj stalo malebné a významné město s 15 975 obyvateli 
(údaj k 1. 1. 2017). Město leží v překrásně členité krajině na okraji kři-
voklátských lesů a vždy dbalo o dostatek městské zeleně. Na území měs-
ta se nachází celkem cca 69 ha veřejné zeleně, kterou vedle cca 60 ha 
travnatých ploch tvoří cca 9500 ks solitérních stromů a 3600 keřů. Kromě 
toho se město stará o cca 8440 m² letničkových či trvalkových záhonů. 

Nikoho nepřekvapí, že takové množství květin, keřů a stromů potře-
buje ke svému životu nejenom šikovné a zodpovědné zahradníky, ale 
především dostatečné množství opylovatelů – například včel.
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Včelí stanoviště RAKOvčelaříků – Pražská brána, Rakovník

JAK TO VŠECHNO ZAČALO – RAKOVČELAŘÍCI

V roce 2010 založili členové VČELÍ STRÁŽE, z. s. také v Rakovníku svůj 
kroužek včelařské mládeže, kterému dali sami jeho mladí členové název –
RAKOvčelaříci. Prvním místem, kde se jeho členové scházeli, byla učebna 
na 2. Základní škole v Rakovníku. Již od svého začátku měl kroužek za cíl 
nejen naučit své členy základům včelaření a lásce k přírodě. Již „první 
parta mladých RAKOvčelaříků“ se pustila do propagace včel a včelař-
ství i mimo region Rakovníka. Lidé se s jejich akcemi a aktivitami mohli 
setkávat v desítkách českých měst, nebo na mnoha výstavách a veletrzích 
(NATURA VIVA v Lysé nad Labem, ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budě-
jovicích, ZAHRADA ČECH v Litoměřicích nebo TECHAGRO v Brně). 
Mnohé z těchto akcí kroužku získaly oficiální záštitu od ministrů školství, 
zemědělství, životního prostředí, zahraničí a dokonce i od prezidenta ČR. 

Samozřejmě ani na rakovnickou veřejnost RAKOvčelaříci nezapo-
mínají. Každý rok vedoucí včelařského kroužku pořádají desítky besed 
pro žáky a studenty rakovnických škol, organizují dny otevřených dveří 
na svém včelím stanovišti s výkladem i ukázkou včelaření, pořádají výsta-
vy, besedy, přednášky pro dospělé posluchače, seniory i pedagogy. 

Za celou škálu svých aktivit získal kroužek RAKOvčelaříků v roce 2015 
první místo v celostátní soutěži včelařských kroužků mládeže O PUTOV-
NÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ. Tato cena byla mladým RAKOvče-
laříkům oficiálně předána v Senátu ČR.

RAKOVČELAŘÍCI
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO – RABASOVA GALERIE

Rakovník patřil od nepaměti ke kulturním městům. V roce 1936 zde 
vznikla Společnost přátel umění (SPU), která se věnovala podpoře všech 
uměleckých aktivit. Dala si za cíl vytvořit městskou obrazárnu, pro kterou 
postupně získávala obrazy a sochy. Ty vystavovala od roku 1947 v ředitel-
ském bytě ve druhém patře spořitelny až do 15. srpna 1948, kdy obrazár-
nu převzal národní výbor a SPU zanikla. Základ nově vzniklé expozice 
městské galerie tvořily dary a zápůjčky samotných autorů a zápůjčky 
spořitelny a ministerstva školství a osvěty. Významný soubor zapůjčil 
a postupně galerii daroval Václav Rabas s rodinou. K přejmenování 
na Rabasovu galerii došlo v roce 1954, po umělcově smrti. Stálá expozice 
díla malíře Václava Rabase je trvale umístěna v bývalé synagoze ve Vyso-
ké ulici č. 232, kde také samotný nápad na EXPEDICI – „VÁCLAV RABAS 
– VČELAŘ“ vznikl.

Rabasova galerie v budově bývalé rakovnické synagogy

Co by to bylo za včelařský kroužek, kdyby se jeho členové nestarali 
o včely. RAKOvčelaříci se o těchto malých, ale nepostradatelných opylo-
vatelích učí nejenom teoreticky, ale především prakticky. Svoje první včelí 
stanoviště měl kroužek umístěno několik let na zahradě v rakovnické 
Havlíčkově ulici. Koncem roku 2017 využil nabídky rakovnického Muzea 
T.G.M. a svoje včelstva přemístil do prostoru parkánu bývalého rakov-
nického hradebního opevnění – v těsné blízkosti Pražské brány. V tomto 
malebném, zelení obklopeném prostředí, se čtyřem včelstvům náramně 
daří. Přesto, že jejich úly leží prakticky v centru města, neruší zde včely 
obyvatele, ani lidé včely. Navíc tato strategická poloha umožňuje sezna-
movat s životem včel i žáky a studenty nedalekých základních a středních 
škol. Všichni kolemjdoucí také zjišťují, že ani přímo v centru měst není 
problém soužití s tímto „bodavým hmyzem“, který se tak pilně stará 
o opylování hojné rakovnické zeleně.

Jenom přes zeď, na zahradě muzea, umístili RAKOvčelaříci vyřezáva-
ný klát (historický dřevěný úl) v podobě patrona včelařů sv. Ambrože. 
Věříme, že vedle kamerové ochrany tento patron zajistí včelám i jejich 
včelaříkům klid.

RAKOvčelaříci v „plné polní“ u svých včeliček
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Návštěva RAKOvčelaříků u dcery Václava Rabase – Jitky Burešové 

EXPEDICE „VÁCLAV RABAS – VČELAŘ“

Každá správná expedice začíná shromažďováním informací a plánováním. 
Ty základní informace nám poskytlo několik poznámek o malířově životě 
a včelaření v dosud vydaných knihách a rozhovor s ředitelem rakovnické 
Rabasovy galerie, malířem Václavem Zoubkem, od kterého jsme získali 
i několik zajímavých fotografií. Všem ale bylo jasné, že nejvíce přesných 
a nejzajímavějších informací můžeme získat od poslední žijící pamětnice 
Václava Rabase, kterou je jeho jediná dcera – Jitka. Jako detektivové jsme 
se dostávali krok za krokem blíž a blíž až k součastnému pobytu paní Jitky. 
Po pár týdnech se nám podařilo prostřednictvím její dcery paní Anny Tru-
bačové (vnučka Václava Rabase) domluvit osobní setkání.

Paní Jitka Burešová-Rabasová se narodi-
la 21. dubna 1922 v Krušovicích, jako druhé 
dítě manželů Václava a Hermíny Rabaso-
vých. V lednu, kdy jsme tuto vitální dámu 
navštívili, se blížily její pětadevadesáté na-
rozeniny. Do místa jejího dnešního pobytu, 
kterým je moderní pražský domov seniorů, 
jsme se vypravili v sestavě dvou vedoucích 
a šesti mladých RAKOvčelaříků. Hned 
od prvních okamžiků nám byla paní Jitka 
velice sympatická. S ochotou nám vyprávě-
la o svém mládí, životě, včelaření. Vzpomín-
ky na jejího tatínka uvádíme v následujících 
textech. „Jsem moc ráda, že si na tatínka 
vzpomínáte ve spojení s jeho včelařením,“ 
pochválila nás hned v úvodu návštěvy. Ona 
sama se na pár let také stala včelařkou. 
„Po tatínkově smrti byl jeho včelín na ně-
kolik let opuštěný a tak jsem se rozhodla, 
že se v jeho zálibě pokusím pokračovat. 
Přihlásila jsem se na kurz pro začínající 
včelaře, který tenkrát organizoval včelařský 
svaz ve své centrále v centru Prahy.“ 

Nejen zásluhou tohoto včelařského kurzu, ale i díky její zálibě ve čtení 
odborných knih, se rozhovor nemusel vyhýbat včelařské terminologii, ale 
naopak se paní Jitka vyjadřovala jako pravá včelařská odbornice. Slova 
jako dýmák, oddělek, rozpěrák, rojáček, plodiště, medník, medomet, 
souš či mateří mřížka pro ni byly docela známými a běžně používanými 
výrazy. Kdo z vás by znal správný význam těchto slov? Její vyprávění 
o včelách a jejím včelaření poslouchali všichni přítomní pozorně s otevře-
nou pusou – vlastně s pusou plnou sladkostí, kterými nás pohostila. 

Mladí RAKOvčelaříci se na svých schůzkách nevěnují jenom včelám 
a poznávání přírody. Zajímá je také historie nebo kultura. A právě při 
jedné návštěvě Rabasovy galerie v listopadu 2016 „objevili“ několik 
Rabasových obrazů, které je zaujaly svojí „včelařskou“ tematikou (Včelař-
ské zátiší, Moje děti, Kvetoucí záhon). Již z námětu obrazů bylo vidět, že 
jejich autor Václav Rabas MUSEL být včelař. Když si tuto hypotézu potvr-
dili přečtením v galerii zakoupené brožurky (Václav Rabas – malíř očima 
své ženy, dětí a hospodyně), nápad byl na světě. Hned na další schůzce 
se všichni domluvili, že by bylo zajímavé se o tomto národním umělci do-
zvědět více. Hlavně by bylo zajímavé zjistit, jak to s jeho včelařením bylo 
doopravdy a zda o něm ještě existují nějaké důkazy či svědectví. 

U RAKOvčelaříků není nikdy od nápadu k realizaci daleko. 

Bylo rozhodnuto – rok 2017 kroužek věnuje pátrání po stopách včela-
ření Václava Rabase. „Expedice Václav Rabas – VČELAŘ“ mohla začít! 

RAKOvčelaříci v rakovnické Rabasově galerii před obrazem Václava Rabase – „Moje děti“
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EXPEDICE – KDE HLEDAT INFORMACE

Od začátku nám bylo jasné, že největším „problémem“ naší expedice 
bude získat co nejvíce informací. To, že nejzajímavějším „informátorem“ 
bude paní Jitka Burešová-Rabasová, se nabízelo. Ale jenom s tím jsme se 
nechtěli smířit. Další možností bylo prostudování dostupné literatury. Té 
ale nebylo tolik, kolik bychom si představovali. Získali jsme pouze publi-
kaci VÁCLAV RABAS – malíř očima své ženy, dětí a hospodyně (vydáno 
roku 2014), brožurku VÁCLAV RABAS ve sbírkách Rabasovy galerie 
(vydáno roku 1999) a knihu POTOMCI SLAVNÝCH ŽIJÍ MEZI NÁMI 
(3. díl – vydaný roku 2002). Navíc poznámek o Rabasově včelaření v nich 
bylo poskrovnu. 

  

Ostatní informace jsme již získávali postupně, návštěvou míst, která 
byla s životem Václava Rabase nejvíce spojena – v Krušovicích a v Praze. 
Ale začněme pěkně od začátku – krůček za krůčkem.

VÁCLAV RABAS – KRUŠOVICE

Své dětství prožil Václav Rabas na rodinném „Pečárkovic mlýně“ nedale-
ko Krušovic. Již v sedmi letech přišel o svého otce a péči o mlýn převzala 
jeho maminka paní Františka Rabasová. Není proto pravděpodobné, že 
by svou lásku pro včelaření získal již v dětství. Ze svědectví jeho dcery 
Jitky víme, že se jeho maminka sice včeliček nebála, ale nikdy je sama ne-
chovala. Začátek jeho včelařství tedy najdeme až v roce 1913, kdy v Kru-
šovicích dostavěl svůj nový dům pod názvem „Nový svět“. 

Nedalo se nic dělat, pro zdar expedice bylo nutno Krušovice navštívit.

KRUŠOVICE je nevelká obec ve Středočeském kraji, která leží v okre-
se Rakovník (cca 6 km od Rakovníka). Rozkládá se podél silnice spojující 

Její krátké včelaření probíhalo v době, kdy již byla její mladší dcera Anna 
Trubačová ve školním věku a tak nám vyprávění své maminky doplnila 
poznámkou… „Ještě dneska si živě pamatuji, jak nás všechny bolela ruka, 
když jsme doma v Krušovicích točili klikou medometu při vytáčení medu.“ 
Paní Jitka Burešová-Rabasová pracovala celý život jako učitelka a právě 
náročnost tohoto povolání zavinila, že musela po pár letech včelaření za-
nechat. Jak řekla „včeličky i dětičky chtějí svoje a na oboje už nebyl čas.“ 

Návštěva RAKOvčelaříků u dcery Václava Rabase – Jitky Burešové Rabasové
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Prahu a Karlovy Vary. První písemné zmínky o obci Krušovice se datují 
do druhé poloviny 13. století. V současnosti zde žije okolo 650 obyvatel. 

Na návštěvě krušovického domku Václava Rabase jsme se domluvili 
s jeho vnučkou Annou, dcerou Jitky Burešové-Rabasové. 

Místo jedné pravidelné schůzky, kde se spíše věnujeme včeličkám, 
jsme s několika mladými RAKOvčelaříky vyrazili na zajímavý expediční 
výlet. Od autobusové zastávky v Krušovicích jsme se vydali starou, roz-
blácenou úvozovou cestou, která jakoby ještě patřila do období malířova 
života. Někde poblíž bučely krávy a u cesty se spokojeně páslo několik 
mohutných koní. Již to bylo pro spíš městské děti zajímavým zážitkem. 

Cesta nás dovedla až k domu, kde na nás již čekala usměvavá paní 
Anička. V duchu nápisu, který vítá hosty nad hlavním vchodem, nás uví-
tala a začala provádět nejenom rozlehlou venkovní zahradou, ale i celým 
domečkem, ve kterém žil, pracoval a včelařil její dědeček – Václav Rabas. 

Procházet se domem, který naplánoval a v roce 1913 dostavěl Vác-
lav Rabas se svojí ženou Hermínou, bylo nezapomenutelné. Nezbední 
RAKOvčelaříci si „museli“ vyzkoušet křeslo, na kterém sedával, postel 
na které spával, stůl u kterého jedl. Neodpustili si vyzkoušet štětce, 
kterými maloval své obrazy u malířského stojanu. Ten stojí v podkrov-
ní místnosti tak, jako by jej mistr právě na chvilku opustil a odskočil si 
na zahradu nadechnout se voňavého vzduchu, nebo zkontrolovat své 
včelky – spokojeně opylující k domu přilehlý sad. Z domu si včelaříci od-
nášeli nejenom zajímavé informace a nevšední zážitky, ale i dvě slaměné 
košatky patřící kdysi Václavu Rabasovi. Za dárek děkujeme paní Aničce 
a umístíme jej v klubovně jako vzácnou památku. 

Archivní fotografie zachycující „Nový svět“ ještě v době života Václava Rabase.

Anička, jedna z členek RAKOvčelaříků, neodolala a seznámila se s tímto koněm.
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VÁCLAV RABAS – SADAŘ 

Sadaření bylo jednou z dalších převelikých lásek Václava Rabase. Již při 
stavbě svého „Nového světa“ přesně plánoval, kde bude jednou umístěn 
jeho sen – veliký sad. A s pečlivostí sobě vlastní se systematicky pustil 
do jeho budování. V domě stále ještě na zdi visí zarámovaný ručně kres-
lený plánek, kde si sadař Václav pečlivě zakresluje každý vysazený strom 
i s jeho přesným názvem. O každý stromek se s láskou stará, a když 
náhodou nějaký nepřečká zimu a umrzne, okamžitě jej nahradí jiným. 
Na svém plánku starý stromek přelepí papírovou páskou a opatří novým 
názvem jeho nástupce. 

Václav Rabas odložil štětec a odskočil si od rozmalovaného obrazu na zahradu  
u svého domu. Ukázka ručně psaného plánku sadu kolem Krušovického domu Václava Rabase.
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VÁCLAV RABAS – KUTIL 

O kutilství Václava Rabase jsme se nejvíce dozvěděli při pražském po-
vídání s jeho dcerou Jitkou Burešovou-Rabasovou. „Tatínek byl velice 
šikovný! Již jako malý kluk na rodném mlýně okoukal od řemeslníků 
jednotlivá řemesla a tak se nebál pustit do každé práce. Navíc byl velice 
pracovitý. Než se do něčeho pustil, vše si naplánoval, připravil a pak 
pečlivě a přesně zrealizoval. Velice rád pracoval se dřevem a tak si vše 
od kůlny po včelín stavěl sám.“ 

Pomineme-li rodinný domek, který se svojí ženou pomáhali zedníkům 
stavět, jsme mohli největší jeho „dřevostavbu“ vidět na zahradě. Ještě 
do dnes zde stojí stará roubená stodola. „Když tatínek zjistil, že její dřívěj-
ší majitel chce tuto stodolu zničit, rozhodl se ji zachránit. Nechal jí trám 
po trámu rozložit a pak znovu postavit na své zahradě.“ Původně ještě 
mívala slaměnou střechu, ale tu jsme již při návštěvě nenašli – časem 
byla sláma vyměněna za modernější eternitovou krytinu. Škoda, kdysi 
vypadala lépe. 

Václav Rabas při ošetřování ovocných stromů ve svém sadu. (archivní foto) Pohled na dnešní stodolu na zahradě v Krušovicích
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VÁCLAV RABAS – VČELAŘ

RAKOvčelaříky ale, vedle sadařství a kutilství Václava Rabase, více zají-
mala jeho další záliba – včelařství! Ze vzpomínek jeho manželky Hermí-
ny, dcery Jitky Burešové-Rabasové, syna Jana Rabase a hospodyně Josefy 
Zaoralové jsme si postupně vytvářeli představu o jeho lásce ke včelám 
a včelaření.

Václav Rabas byl zcela jistě dříve sadař než včelař. Dobře ale věděl, 
že když chce myslet na dobrou úrodu svých ovocných stromů, musí jim 
zajistit také dostatek opylovatelů – včeliček. „Myslím si, že ani ve svém 
mládí, prožitém většinou na rodném mlýně, se včelaření ještě nevěno-
val,“ tvrdila nám jeho dcera Jitka. „To začalo až krátce po přestěhování 
rodičů do jejich nového domu. Tatínek od někoho koupil starý úl, usadil 
do něj postupně čtyři roje a začal včelařit.“ 

Jak jsme vypátrali, byl Václav Rabas včelař – samouk. Nikdy nebyl 
členem žádného včelařského spolku a všechny svoje znalosti o svých 
včelkách ( jak jim říkával) buďto vyčetl, získal rozhovory s okolními 
včelaři, nebo zjistil až vlastní praxí. Byl výborným pozorovatelem. „Tatí-
nek vstával ráno v šest hodin. Posnídal a hned se vydal se zahradními 
nůžkami na obhlídku své zahrady. Sem tam zastřihl nějakou větvičku 
ovocného stromku a pak zašel ke včelám,“ vzpomíná paní Jitka. „Zvláště 
v době, kdy se rodily nové matky, často u včeliček poslouchal, zda se 
nová matka již neozývá. Dobře věděl, že by se pak včelky brzy vyrojily 
a chtěl se na ně připravit.“

V době, kdy Václav Rabas včelařil, se včely ještě na „mírnost“ nešlech-
tily. Když se šel svým včelkám „podívat na zoubek“, musel se před jejich 
žihadly dobře chránit. Jednoduchou včelařskou síťku si nasadil přes, 
nebo pod svůj starý hnědý klobouk, oblékl si jeden ze svých již obnoše-
ných malířských plášťů a vyrazil „včelařit“. Zvláště dobře si vysokými a 
pevnými rukavicemi chránil ruce. Nehodilo by se mu mít je oteklé a necit-
livé od včelích žihadel. Jak by v nich potom mohl držet štětce a soustředit 
se na jemné tahy?

VÁCLAV RABAS – STARÝ VČELÍN

První zkušenosti se včeličkami získal Václav Rabas včelařením ve „starém 
včelíně.“ Ten si na svou zahradu přivezl v roce 1912 od jednoho včelaře, 
který mu také dal pár prvních základních rad. Z dálky vypadal včelínek 
jako „malý domeček“, kde žila ve dvou patrech vždy dvě a dvě včelstva. 
Včelín postavil na vlastnoručně vyrobené čtyři cihlové sloupky, aby nestál 
přímo na zemi a netrpělo jeho již tak staré dřevěné dno. Z archivních 
fotografií, které tento první včelín zachycují, vidíme, že na starších zábě-Poznáte v tomto „kosmonautovi“ národního umělce Václava Rabase? (archivní foto)
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rech je jeho střecha „samá díra“ a postupně ji bylo potřeba opravovat 
a opravovat. Na jeho posledním zachyceném snímku je již vidět, že mu 
„kutil Václav“ dal novou lepenkovou střechu i barva nevypadá tak zchá-
trale, jako když si jej přivezl. Také místo, kde původně stával, postupně 
vypadalo jinak. Nejprve se trochu ztrácel v okolní zeleni a časem byl ko-
lem upraven trávník, aby k němu měl začínající včelař Václav Rabas lepší 
přístup. Nikdo z rodiny si ale již nepamatuje přesné místo, kde na zahra-
dě včelínek stával.

Samotné včelaření v tomto včelínku nemohlo být příliš pohodlné. 
Dřevěné rámečky zde byly uspořádány ve čtyřech blocích, na „stude-
nou stavbu“. To znamená, že česnem bylo vidět do uliček šesti rámků 
spodního předního bloku. Ke všem 24 rámkům se dalo dostat pouze 

Poslední snímek „starého včelína“ s včelařícím Václavem Rabasem. (archivní foto)
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VÁCLAV RABAS – VČELÍ ROJE

Všimli jste si, co to dělá Václav Rabas na předcházející fotografii? Včelař 
asi uhodl, že se snaží vysypat včely z rojáčku do úlového prostoru. V tom-
to typu včelína se určitě jednalo o „komplikovanou“ činnost, protože 
dostat včely z boku mezi rámky jenom úzkou štěrbinou, musel být složitý 
proces. Dobře si také všimněte „rojáčku“ (bedýnka používaná k přepra-
vě včel), kterou má Václav Rabas v ruce – bude o ní ještě několikrát řeč. 
„Rojáček“ vlastně vidíme hned na další fotografii. Rabas jej má připrave-
ný na stole a chystá se k jedné ze svých velice častých včelařských čin-
ností. K odchytu včelího roje. „Tatínek netvořil nová včelstva pomocí tzv. 
oddělku tím, že by přemístil nevylíhlou včelí matku do nového úlu, přidal 
k ní včely a čekal, až si sama vytvoří nové včelstvo,“ prozrazuje nám paní 
Jitka. „Když se mu uvolnil některý úl, raději si počkal, až se mu některé 
včelky vyrojí a roj si odchytil. Tady se jeden roj usadil na jablůňce a tatí-
nek si připravuje štafle, aby si pro něj mohl vylézt. Nebál se žádné výšky 
a nevadili mu ani přihlížející diváci. Kdo je ale tím přihlížejícím pánem 
a chlapcem už nevím.“

dvěma bočními dvířky a při prohlídce se musely rámky odebírat po-
stupně jeden za druhým. Včelky si rámky často dokonale přitmelily 
a tak se těžkou manipulaci s nimi dalo ulehčit pouze dlouhým nožem 
a kovovými speciálně tvarovanými kleštěmi. Toto včelařovo nářadí mů-
žeme vidět o jednu fotografii dříve. Václav Rabas je má položeno na do-
sah na dřevěném stolku a sám při práci sedí na své oblíbené stoličce. 
„Tu stoličku, na které tatínek sedával, si moc dobře pamatuju,“ vzpo-
mínala při naší návštěvě paní Jitka. „Určitě ji v Krušovicích stále někde 
máme. Podívejte se tam po ní.“ Ale ať jsme s RAKOvčelaříky a s Annou 
Trubačovou při naší návštěvě sebepečlivěji hledali, nebyla nikde k nale-
zení. Asi již podlehla „zubu času“. Škoda.
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Dříve, než Václav Rabas vylezl na štafle a do „rojáčku“ sklepal zalétlý 
včelí roj, uklidnil vždy včeličky kouřem ze své „kuřačky“ ( jím používaný 
výraz, který po něm převzala a používala i jeho dcera Jitka). Jako pali-
vovou náplň do „kuřačky“ používal troud, který získával ze starých již 
zetlelých pařezů, které hledal v nedalekých lesích. 

Nejzajímavější a i nejzáhadnější je ale fotografie z následující strany. 
A co je na ní tak zvláštního? Na žebříku, na kterém tak neohroženě stojí 
Rabas a sklepává další včelí roj, chybí jedna z příček! Všimli jste si? Do-
kážete si ale představit, jaký artistický výkon musel již „nemladý“ včelař 
vykonat, aby tuto mezeru „překročil“? Navíc, když v jedné ruce držel 
nelehký „rojáček“? Je to jen další důkaz, že pro odchyt svého roje byl 
ochoten udělat cokoliv. „Mě spíše překvapuje, že tatínek ten žebřík neměl 
opravený, protože byl na svoje věci velice pečlivý a udržoval si je vždy 
v pořádku,“ podivuje se nad fotografií jeho dcera Jitka. „A vyrobit a osa-
dit novou příčku do žebříku by při jeho zručnosti nebyl žádný problém. 
Asi to prasklo chvíli před tím a roj byl pro něj přednější, než okamžitá 
oprava.“ Pravdu se ale již nedozvíme. 

Nejoblíbenější ze všech záběrů, zachycujících Václava Rabase při 
odchytu včelího roje, máme ale ten z následující strany. Mistr je zde 
mimořádně bez ochranné síťky, bez ruce chránících rukavic, bez svého Všimli jste si chybějící příčky na žebříku, po kterém leze Václav Rabas?
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neodmyslitelného bílého „malířsko-včelařského“ pláště. Je zde pouze 
v apartně promáčklém klobouku, ve své oblíbené kostkované flanelo-
vé košili. V ruce drží „husí pírka“, která se dříve používala k šetrnému 
odstranění včeliček při manipulaci s rámky ve včelstvu. Není zde vidět 
ani „kuřačka“, takže se můžeme jenom domnívat, že včelky tohoto roje 
patřily k těm mimořádně mírným a nebodavým. Byla jistě radost takový-
to roj odchytit.

Pro RAKOvčelaříky má ale záběr i jinou hodnotu. Je zde zblízka 
a detailně zachycen Václavem Rabasem vlastnoručně vyrobený a celý 
život používaný „rojáček“. Právě ten „rojáček“, který jsme si jako vzácnou 
relikvii odnášeli z návštěvy Rabasovic krušovického domu a který bude 
stále umístěn v naší rakovnické klubovně, jako vzpomínka na tuto neza-
pomenutelnou expedici. 

Původní ROJÁČEK Václava Rabase dnes zdobí klubovnu RAKOvčelaříků. Václav Rabas jako neohrožený včelař při odchytu včelího roje. (archivní foto)
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Pochopitelně navštívit tento „legendární“ včelín bylo největším přáním 
všech RAKOvčelaříků. Prohlídka měla být vyvrcholením celoroční expedi-
ce a došlo k ní při jejich návštěvě bydliště Václava Rabase v Krušovicích. 
„Možná tam najdete ještě něco z doby tatínkova včelaření,“ navnadila nás 
paní Jitka Burešová-Rabasová. „Myslím, že tam desítky let nikdo nebyl. 
Naposledy, když jsem tam těch několik let včelařila. A to už je dávno.“ 

VÁCLAV RABAS – NOVÝ VČELÍN

Po čase Václavu Rabasovi již jeho starý včelín se čtyřmi včelstvy přestal 
stačit. Pro tak zručného kutila nebyl problém se pustit do zcela nového 
včelína. Do něj postupně umístil 14-16 úlů „zadováků“. Byly to třípatrové 
úly, ve kterých se včelky obsluhovaly zadními dvířky. Oproti původnímu 
„starému“ včelínu, zde byly v úlech rámky uspořádány na tzv. „teplou stav-
bu“. Z česna, nebo když se otevřela zadní dvířka, byl vždy vidět jen první 
(z česna) nebo poslední (zezadu) rámeček. Do každého úlu se vešlo třicet 
dřevěných rámečků. Malých, speciálně truhlářem vyráběných rámečků. 
„Přední stěny těchto úlů tatínek vyrobil z různého materiálu,“ vzpomíná 
jeho dcera Jitka. „ Pár jich bylo se slaměným čelem, ale většinu tvořila 
deska, kterou ozdobil vlastnoručními obrázky s květinovými motivy.“ I své 
včelaření Václav Rabas neustále inovoval. Postupně deset těchto „třípa-
trových“ úlů vyměnil za modernější, dvoupatrové „burčáky,“ ve kterých 
včelařil až do konce. Protože v průběhu roku potřeboval někam umístit 
nové odchycené roje, přistavil si ke vchodu zděného včelínu malý dřevěný 
čtyřpatrový včelínek. V něm odchovával mladá, náhradní včelstva. 

Jediná fotografie, na které pózuje Václav Rabas před původní verzí „nového včelína.“ Toto je poslední fotografie Václava Rabase s jeho milovanými včelkami.
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EXPEDICE – RABASŮV VČELÍN

Léta rozbitým okénkem dveří, 
jejichž zelený oprýskaný nátěr 
ještě pamatoval štětec mistra 
Václava Rabase, nahlížíme 
do šera opuštěného včelína. Sto-
jí jenom pár kroků pod známou 
ale stále svému účelu sloužící 
roubenou stodolou, která byla 
kdysi dávno zachráněna před 
zánikem přemístěním do této 
zahrady. Cestička ke včelínu je již 
dávno zarostlá a pavučiny v ok-
nech dveří dokreslují jeho „staro-
bylost“. Po pravé straně dveří 
kdysi dávno stával malý dřevěný 
včelínek, jehož zaniklou existenci 
dosvědčuje již pouze několik 
otvorů v oprýskané cihlové zdi. 
V jedné z nich ještě trčí stará zre-
zivělá železná skoba, která ke zdi 
přidržovala dřevěný včelínek. 

„Co nás asi čeká uvnitř,“ říka-
jí si v duchu malí RAKOvčelaříci, 
když se snaží otevřít léta neotví-
rané dveře do minulosti?

Uvnitř včelína nás zaskočí nezvyklé šero. Malými dveřními okénky, 
několika dírami ve střeše a pěticentimetrovou prasklinou v zadní zdi 
dovnitř proniká jenom malé množství denního světla. Elektrické osvětle-
ní zde na první pohled nikdy nebylo a tak se přímo vnucuje otázka. Jak 
zde mohl včelař pracovat? Jak mohl pozorovat své včelky? Musel mít 
i bez brýlí vynikající zrak, aby viděl třeba larvičky ve voskových buňkách. 
Po chvíli si ale člověk na přítmí a šero zvykl a my jsme se mohli po vnitřku 
porozhlédnout. 

Vnitřek včelínu jsme začali zkoumat systematicky pěkně od zadní stěny. 
Na horní řadě úlů, těsně pod trámovím střechy náš první pohled padl 
na dvě zaprášené a pavučinami pokryté „bedýnky.“ Zvláště ta jedna nás 
natolik zaujala, že jsme neodolali pokušení a se souhlasem naší průvod-
kyně jsme ji sundali z jejího léta neopuštěného místa. Ano, byl to on. Ten 
nám známý, na tolika fotkách zachycený – „Rabasův rojáček“. S trochou 
fantazie jsme v něm ještě slyšeli bzukot právě polapeného včelího roje. Vstup do již opuštěného „nového“ Rabasova včelína.
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nepoužívalo. A jeho dcera Jitka, i když již byla na školeních v Křemenco-
vě ulici jinak poučena, stále v tatínkově způsobu včelaření pokračovala. 
„Tatínek nepoužíval předem připravené voskové mezistěny, kterými 
se dnes včelám ulehčuje tvorba pláství,“ prozradila nám v pražském 
rozhovoru jeho dcera Jitka. „Na horní loučku pouze nahřátým voskem 
nalepoval úzký voskový pásek a vystavení zbylé plástve pak nechal 
na svých pracovitých včeličkách“. 

V přední části včelína vypadaly úly sice také dlouho opuštěny, ale 
trochu „moderněji“. Zajímavé na nich byly i poslední rámky, které byly 
prosklené, což umožňovalo pohodlné pozorování včelího života. Také 
rámečky, které v nich byly použity, již měly jinou podobu. Byly užší 
a o něco větší. Zadní dvířka měla kdysi jednotnou hnědou barvu a na ka-
ždém byl jiný název. Jedna dvířka i s cenným mistrovým rukopisem, která 
kdysi vypadla z pantů, jsme si mohli také odnést jako památku z této 
mimořádné návštěvy. 

Představili jsme si, že s ním v ruce právě slezl Václav Rabas po žebříku 
(bez jedné příčky) z jedné ze svých jabloní. Spokojený a šťastný, že mu roj 
neuletěl. Našeho zaujetí si nemohla nevšimnout paní Anna Trubačová. 

„Jestli chcete, můžete si tu bedýnku klidně vzít. Je stejně zázrak, že to 
zde ještě zůstalo. Vezměte si zde, co chcete.“ Děkujeme, paní Anno! A tak 
jsme získali náš nejcennější suvenýr, který tak často náš včelař používal. 

Jenom včelař pochopí, jak smutný je pohled do nitra léta opuštěné-
ho úlu. Mezi síťovým zaprášených pavučin jsou ještě položené rámky 
se zbytky voskových pláství, které před mnoha a mnoha lety vytvářely 
tisíce včeliček. Osiřelé a prachem zanesené šestiúhelníkové buňky kdysi 
hostily rodící se včely, nebo se plnily sladkým nektarem z květů mnoha 
okolních ovocných stromů. Pozorné včelařské oko si hned všimne, že 
dávný včelař rámečky nevyplétal drátkem tak, jako se to většinou dělá 
v dnešní době. V době včelaření Václava Rabase se „drátkování“ ještě 
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Když jsme se dosyta nabažili vnitřku včelína, šli jsme si jej ještě pořád-
ně prohlédnout zvenčí. Na tomto záběru je krásně vidět jeho umístění 
poblíž domu. Také zde dobře rozpoznáváme „starší“ pomalované úly 
a v přední části osm novějších, žluto-zeleně natřených novějších úlů. 
I z venku stojí tento včelín za důkladnou prohlídku a našly se na něm 
zajímavé detaily.

Byla radost si pěkně z blízka prohlížet detaily starších úlů, které ještě 
zbyly z původního vybavení „nového“ včelína. Můžeme se jenom do-
hadovat, zda sláma, pečlivě upevněná do čela několika úlů, měla úlohu 
tepelné izolace, nebo to byl pouze dekorativní prvek, kterým chtěl včelař 
svoje úly okrášlit. Osobně se přikláníme k té druhé verzi, protože vrstva 
slámy není tak velká, aby nějak významně ovlivnila teplotu uvnitř úlu. 

Pohled od útrob již modernějšího „burčáku“, kterými Václav Rabas nahrazoval starší úly. Dnešní podoba „nového“ Rabasova včelína.
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U druhých typů „starších“ úlů tvořily přední stranu jakési celistvé 
dřevěné desky. Na žlutém, bíle orámovaném podkladu byl na každé 
z desek jiný květinový motiv. „Přední strany úlů pomaloval tatínek sám 
při výrobě úlu,“ vzpomíná paní Jitka. „Když malba vybledla, už ji ne-
obnovoval, ale starší úl vyměnil za novější.“ Škoda, zachovalejší malba 
zůstala pouze na jednom ze „starších“ úlů, který leží trochu chráněn 
těsně pod střechou. 

Přední stěny starších úlů na „novém“ Rabasově včelínu. Současný stav. Zajímavé zachovalé detaily u několika „starších“ úlů.
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VÁCLAV RABAS – MOJE RODINA

Národní umělec Václav Rabas vytvořil několik obrazů, na kterých najde-
me motiv včelařství, nebo přinejmenším nějaký včelí produkt – nejčastěji 
med. Při první návštěvě rakovnické Rabasovy galerie RAKOvčelaříky 
nejvíce zaujal (a vlastně k Expedici inspiroval) jeho originál obrazu s ná-
zvem „Moje děti“. Byl namalován v roce 1924 a podle námětu by ho více 
vystihoval jiný název „Moje rodina“. Vždyť na něj tehdy devětatřicetiletý 
malíř přenesl vše, co měl tolik rád. Celou svoji rodinu – milovanou man-
želku Hermínku, staršího syna Josefa a zbožňovanou dcerku Jitku. Sám 
se na obraze zvěčnil v pozici včelaře prohlížejícího si včeličky ve svém 
„novém“ včelíně. Tou dobou již přes deset let včelařil a včely se staly 
nedílnou součástí rodinného života. 

Pohledem na obraz „Moje rodina“ si můžeme připomenout vzpomín-
ky všech členů rodiny na manželovo, tatínkovo i jejich vlastní „včelaření“. 

HERMÍNA RABASOVÁ - MANŽELKA VÁCLAVA RABASE

Životopisu této krásné ženy a spolehlivé manželky Václava Rabase se zde 
věnovat nebudeme. Ten najdete podrobně popsán například v publikaci 
VÁCLAV RABAS – MALÍŘ OČIMA SVÉ ŽENY, DĚTÍ A HOSPODYNĚ. Nás 
budou zajímat jen nemnohé „včelařské“ vzpomínky z této knížky a drob-
né střípky z vyprávění Jitky Rabasové-Burešovou o své mamince. 

Na obraze „Moje rodina“ vidíme Hermínu Rabasovou, jak pečli-
vě vyvěšuje právě dočista vyprané prádlo na šňůru nataženou těsně 
před včelínem. Většina mistrových obrazů se vyznačovala tím, že 
důsledně zobrazovaly realitu předlohy. Právě detail paní Hermínky, 
věšící vyprané prádlo, je ale nezvratným důkazem, že tento obraz je 
nastylizovanou snahou jeho autora dostat na plátno vše milované – 
nehledě na autentičnost. Víte proč? Každému včelaři je hned jasné, že 
čisté prádlo pověšené tak blízko včelína by dlouho „čisté“ nezůstalo. 
Včelky, když vylétají z úlů, si potřebují rychle vyprázdnit svůj výkalový 
váček. A tak by bílé prádlo paní Hermíny bylo celé poseto nevábnými 
hnědými skvrnami. To by se pečlivé hospodyni určitě pramálo líbi-
lo. „Prádlo věšela maminka úplně jinde,“ potvrzuje paní Jitka. Paní 
Hermínka nebyla žádnou „včelařskou začátečnicí.“ Se včelkami se 
seznámila již ve svém domově, kde včelařil její otec Václav Edler. Není 
to potvrzeno, ale právě její zkušenosti z mládí mohly motivovat Vác-
lava Rabase ke včelaření. „Na jaře roku 1913 si postavil nový včelín, 
který měl výlety pro včely obráceny k jihu,“ čteme v pamětech paní 
Hermíny. „Do nového včelína Václav pospíchal, aby si opatřil vče-
ly. Z Krušovic se tehdy stěhoval jeden svobodný kupec a on od něj 

Václav Rabas – „Moje děti“, 1924
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koupil včely i s úly. V pozdějších letech se nám to strašně vymstilo, 
když nám přibyly úly od mého tatínka, které měly standardní rámky. 
Rámky se začaly vzájemně plést a nadělalo to mnoho zbytečné práce 
a škody.“ Jejímu postesku jsme s našimi mladými RAKOvčelaříky po-
rozuměli. Vždyť i my, při návštěvě tohoto včelína, jsme nalezli hned tři 
rozdílné typy včelích rámků. Ve své ženě měl Václav Rabas vynikající 
pomocnici, nejenom při své tvorbě (starala se mu o plátna i s láskou 
čistila jeho štětce), ale i při jeho včelaření. „Když byl v Itálii, samy 
jsme s Josefkou včelařily,“ vzpomíná paní Hermína. Josefka byla Raba-
sovic mnohaletá věrná a spolehlivá hospodyně. „Josefka měla vlastní 
metodu, a protože nikdy si nedala poradit, odmítala i tentokráte se 
pořádně obléci při sundavání roje. Byla bosa, měla jen kuklu a Vác-
lavovy roztrhané kalhoty. Včely seděly na švestce na políčku u silnice, 
na silném suku, omotané kolem dokola. Jak je Josefka chtěla křídlem 
shodit do rojáku, nalezly jí krokvicí do kalhot a sesypaly se na mne, 
jak jsem ji držela žebřík. Utekly jsme tam odtud a za námi celý roj 
včel. Josefka měla nohy černé žihadly. Měly jsme do té doby nerojivé 
včely, moc hodné, a protože si Václav chtěl včelstvo rozmnožit, koupil 
šedé tzv. krajinky. Ty byly zlé a tolik se rojily, že jsme celou dobu, co 
byl v Itálii, měly co dělat a docela jsme si své včely pokazily. Šťastnější 
ruku při nákupu měl nějaký rok předtím, když koupil staré české včely 
Svatavu a Drožkov. V době, když se dělala stodola, se také stavěl ny-
nější včelník, hlavně z bezpečnostních důvodů, aby včely nepoštípaly 
koně.“ Podle slov jeho dcery Jitky Burešové-Rabasové její otec nemě-
nil sám včelí matky u bodavých včel. Trpělivě čekal, až u nich dojde 
k přirozené tzv. „tiché výměně.“ Není pro to divu, že měla jeho žena 
s jejich hospodyní Josefkou tolik „nebezpečné“ práce. Postupně zůstá-
val Václav Rabas stále delší dobu na cestách, nebo ve svém pražském 
ateliéru a tak zbývalo na obě ženy i více starostí kolem včel. Mnoho 
práce bylo také v době vytáčení medu. Odvíčkování rámků a vytáčení 
v medometu. 

JOSEF RABAS – SYN VÁCLAVA RABASE

Nejstarším dítětem Václava a Hermíny Rabasových byl jejich syn Josef. 
Ten ale po svých rodičích velkou lásku ke včelám nepodědil. Přesto 
na včelaření svého otce docela rád vzpomíná. „Hned po vystavění dom-
ku, jak vzpomíná moje maminka, opatřil si tatínek čtyři včelstva a posta-
vil malý včelín. Měl moc rád čerstvý med a jeho pochoutkou bylo vykrojit 
si krásné jablko a potřít si ho světlým medem. Dal si na to ořech a pro-
hlašoval, že je to pro něho nejlepší moučník po obědě.“ Paní Jitka Bure-
šová-Rabasová k této bratrově vzpomínce dodává. „To je pravda, jablka 
s medem tatínek miloval, ale chodil si pro ně do sklepa sám. Maminka Václav Rabas s manželkou Hermínou a synem Josefem
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jsme nasávali atmosféru tohoto místa. 
Velikými střešními okny na nás dopa-
dalo podvečerní sluneční světlo, v této 
atmosféře se nešlo nezasnít a představit 
si, jak zde stojí malíř před svým stoja-
nem a přikládá nové a nové tahy na prá-
vě rozdělané plátno. Jedinou chybou 
této návštěvy bylo zjištění, že námi 
hledaná fotografie s velikou pravděpo-
dobností již nikde neexistuje. 

Vraťme se ale zas k vyprávění Josefa 
Rabase. „Otec nás učil usazovat včely, 
když se rojily, pomocí stříkaček, aby 
vydržely do večera usazené buď na an-
greštu, nebo na větvi stromu ve velkém 
hroznu. Později jsme uměli všichni 
sejmout roj do rojáčku, dát na bílou 

byla totiž šetrná a přinášela jablka, která již byla namačkaná. Tatínek 
měl ale rád pěkná jablíčka.“ Možná, že Josefovu nechuť ke včelaření 
ovlivnila příhoda z mládí. „Se včelami jsem se důvěrně seznámil, ještě mi 
nebyl ani celý rok, ale už jsem se potácel po svých po zahradě. Tak jsem 
se dostal před úl a klacíkem jsem začal šťourat do česna, kterým vylétá-
valy včely na pastvu. Existuje fotografie, kde jsem patřičně zdeformován 
otokem, přežil jsem deset bodnutí, a proto celý život snáším štípnutí 
včely bez následků.“ 

Poznámka o fotografii zachycující Josefa Rabase po svém prvním 
kontaktu se včelami nemohla nechat naše „expediční detektivy“ bez 
povšimnutí. Ale kde ji hledat? „Já si na tu fotografii pamatuji, ale nevím, 
kde by mohla být,“ vzala nám trochu naděje paní Jitka Burešová-Rabaso-
vá. „V Krušovicích asi také není, tak jedině, že by ji měla moje švagrová 
– vdova po Josefovi.“ Paní Marcella Rabasová žije v pražské Besední ulici, 
v podkrovním bytě, kde míval Václav Rabas svůj ateliér. 

Najít tento dům bylo docela snadné, protože svoji původní podobu pří-
liš nezměnil. Otevřít přišla křehoučká noblesní dáma, která již svým milým 
úsměvem slibovala příjemné chvíle. Přes to, že o samotném včelaření pana 
Rabase toho moc nevěděla, bylo povídání s ní velice poutavé a příjemné. 
Navíc jsme seděli přímo v místnosti, kde měl mistr Rabas svůj ateliér a tak Paní Marcella Rabasová ve svém podkrovním bytě
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plachtu a zbytek včel přešel za královnou a večer se nasypaly do úlu.“ 
Škoda, že Josef Rabas tyto otcem získané zkušenosti již nikdy nevyužil při 
svém vlastním včelaření. Studoval, žil a pracoval v Praze, pobýval dlouho 
služebně v zahraničí. Na včelaření asi opravdu neměl čas a podmínky. 

„Jednou v červnu a jednou v červenci otec vynechal své malování 
a od rána u nás začalo vybírání medu. Nosil plné rámky zavíčkované 
do prádelny, kde jsme my se sestrou a maminkou rámky odvíčkovaly 
a v medometu vytáčely. Jako odměnu nám otec vyřízl tzv. mladinku. To 
byl plást, který včely vytvořily mimo rámek, ten jsme si pak mohly vykou-
sat a vysát. Byla to ohromná dobrota. Otec postavil v roce 1921 velký 
včelín, mívali jsme v něm až sedmnáct včelstev, takže vytáčení medu byla 
celodenní velká operace, vždycky ve velkém horku a všichni jsme za ten 
den dostali řadu žihadel. Výsledkem bylo naplnění řady kameninových 
sádelňáků čerstvým medem. Ten byl součástí naší snídaně po celý rok. 
Převážnou část otec rozdal svým přátelům a samozřejmě ve vsi dětem, 
které stonaly a med potřebovaly.“ Vytáčení medu je i dnes namáhavá 
práce, kterou si RAKOvčelaříci ulehčují elektrickým medometem. V do-
bách Václava Rabase bývalo ještě vše na „ruční“ pohon. K zbavení plných 
pláství medu voskových víček používali Rabasovi kovovou škrabku – i ta 
dnes zdobí naši klubovnu. 

„Zvláštní odměnou pro hospodáře pak byla výroba medoviny, kterou 
otec mistrovsky ovládal. Kvasily u nás pravidelně dva pivovarské soudky 
a otec různými kvasinkami vyráběl buďto sherry nebo rosée. Do medové-
ho roztoku přidal hodně zralé višně včetně pecek a po přefiltrování, když 
kvasný proces proběhl, byl výsledek překvapivě dobrý. Stáčením jsme 
bývali pověřeni já a můj bratranec Vašek Pihrt (starší a zkušenější). Býva-
lo to pro nás slavné odpoledne. Gumovou hadicí jsme naplňovali litrové 
láhve, ve kterých se dříve rozváželo pivo. Pak jsme je zazátkovali a ještě 
pečetním voskem uzavřeli.“ Vosk na utěsnění lahví pocházel od jejich 

vlastních včeliček, jak nám řekla sestra Václava, paní Jitka. Jinak ale vosk 
Rabasovi nezpracovávali. „Pochopitelně tuto vzácnou tekutinu v průběhu 
stáčení jsme trochu ochutnávali. A i když jsme byli pod dohledem, museli 
jsme alespoň tři lahve ukrýt v zahradě na pozdější příležitost. Medovina 
byla uložena ve sklepě jako šampaňské a v říjnu, listopadu bylo možné 
ji podávat. Byla určena hostům. Mnoho známých labužníků a vinařů se 
stalo obětí tohoto osvěžujícího, zdánlivě málo akoholického nápoje. Ze-
jména za teplých dnů vypili rychle několik sklenek a museli se u nás chvíli 
prospat, aby zas mohli pokračovat v cestě. Otec schovával na své naroze-
niny na přípitek několikaletou medovinu z nejlepších roků a byla opravdu 
dobrá.“ Jan Rabas je již několik let po smrti. Je proto škoda, že nám více 
svých písemných vzpomínek na včelařsko-medové téma nezanechal. Nejví-
ce informací nám poskytla jeho sestra Jitka.

JITKA BUREŠOVÁ – DCERA VÁCLAVA RABASE

Jitka Burešová-Rabasová byla o sedm 
let starší, než její bratr Josef. Svého otce 
Václava Rabase velice milovala a i kvůli 
němu, jako jediná z obou dětí se vrátila 
k jeho vášni včelaření. V dětství by ji 
nenapadlo, že jednou bude sama včelařit 
v tatínkově včelíně. Jak sama říká. „Ma-
lou radost mi dělaly tatínkovy včely. Měl 
sedmnáctery. Kdykoli se rojily nebo se 
vybíral med, vždycky si na mě některá po-
čkala. A co horšího, stačilo jen nepatrně 
bouřkové počasí a chodila jsem po světě 
s pořádným otokem. Spřátelila jsem se 
s nimi až po tatínkově odchodu, kdy jsem 
si do ztichlé zahrádky přinesla první roj.“ 

Paní Jitka od svého mládí miluje med. 
A tak jí mladí RAKOvčelaříci přinesli 
ochutnat med od svých rakovnických 
včeliček. Chutnal jí a tak se jí lépe vzpo-
mínalo a vyprávělo. „Nejraději si vzpomí-
nám na naše rodinné nedělní snídaně. 
Má maminka namazala krajíce chleba 
čerstvým máslem a my jsme si je potřeli 
medem od našich včel. Byla to taková 

dobrota,“ vzpomíná paní Jitka zasněně. „Medovinu, na kterou tak rád 
bratr vzpomíná, jsem v dětství moc nemusela. Zdála se mi málo sladká. 
Já jsem si myslela, že musí být sladší, když se vyrábí s medu.“
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Ráda také vzpomíná na tatínkovu maminku, která s nimi do konce 
života bydlela v krušovickém domku. Ta sice sama nevčelařila, ale ráda 
pomáhala na zahradě i u včel. „Stále před sebou vidím mlýnskou babič-
ku, jak posedává na lavičce blízko včelína a hlásí takovým svým vese-
lým zahoukáním, když se začaly včelky rojit. Tatínek pak musel rychle 
přiběhnout a o roj, který se usadil někde poblíž, se postarat. Když nebyl 
tatínek doma, ujala se této povinnosti maminka. Oběma jsme s bratrem 
museli i při této činnosti pomáhat. Neměla jsem to ráda, ale alespoň 
jsem se to naučila, což se mi hodilo později.“

Jeho dcera Jitka potvrzuje, že Václav Rabas měl včeličky opravdu moc 
a moc rád. „Nejsmutnějšího jsem ho občas vídávala, když mu nějaké 
včelstvo uhynulo. Většinou se to stalo tím, že nějaký datel vykloval v zimě 
do úlu díru, aby se dostal k medu či včelám. Přitom včeličky vyrušil ze 
zimního chomáče. Ty potom spotřebovávaly moc potravy, vyjedly si 
zásoby medu a na jaře umřely hlady. Tatínek pak tuto díru zamáznul 
hlínou a myslím si, že ji můžete ještě najít na některém úlu v krušovickém 
včelínu.“ Při návštěvě krušovického bydliště Václava Rabase jsme se po-
koušeli tento „zamáznutý otvor“ po řádění datla objevit. Ale marně. Prav-
děpodobně se tato vzpomínka paní Jitky váže ještě k těm starším úlům, 
které Václav Rabas postupně vyměňoval za novější typy. Při návštěvě nás 
zaujalo kovové krmítko, které se vkládalo zezadu do úlů. „Ano, to krmít-
ko jsme já i tatínek používali k dokrmování včeliček. Těsně po vytočení 
medu jsme jim do krmítek nalévali roztok vody a cukru, aby měly dosta-
tek zásob na dlouhou zimu.“ 

Paní Jitka se dostala ke včelaření až mnoho let po otcově smrti. „Na-
jednou se mi zdála naše krušovická zahrada opuštěná, bez včel,“ vzpo-
míná na své začátky. „A tak jsem si do dávno prázdného včelína pořídila 
svůj první roj.“ Jako správná učitelka nechtěla být nepoučena a tak se 
přihlásila do večerního včelařského kurzu v pražské ulici Křemencova 
– nedaleko restaurace U Fleků. Zde se sice naučila modernější způsoby 
péče o včeličky, ale v mnoha věcech zůstala věrna zažitým postupům 
okoukaným od svého tatínka. Po několika letech ale včelaření musela 
pro nedostatek času zanechat. Její práce učitelky se moc nedala skloubit 
s potřebnou péčí o včely a tak se jich postupně vzdala. Od té doby jejich 
krušovický včelín chátrá a chátrá.

Na obraze „Moje děti“ je paní Jitka zachycena jako malé dvouleté děv-
čátko, sedící na houpačce spolu s bedlivě hlídajícím, tehdy již devítiletým 
bratrem Josefem. Ten ale ve skutečnosti z hlídání své malé sestřičky moc 
radosti nemíval a jak mohl rád se této bratrovské „povinnosti“ vzdal. „Ani 
ta houpačka nebývala takto před naším včelínem, jak je to namalováno 
na obraze. Tatínek si to vše trochu zpřehazoval, aby se mu tam vešlo 
všechno pospolu,“ přemýšlí nad fotografií obrazu „Moje děti“. Jediné, co 

poznává zcela bezpečně, je dřevěná panenka, kterou na obraze pevně 
svírá. „To je moje jediná panenka – Žofinka! Jinou panenku a asi ani 
hračku jsem v dětství neměla. Žofinku mi vyřezal i vymaloval tatínek 
a každý rok jí dělal nový a nový nátěr. Měla jsem ji moc ráda.“ Obrazem 
„Moje děti“(1924) započalo období, ve kterém Václav Rabas namaloval 
několik obrazů s včelařskou nebo alespoň „medovou“ tematikou. Mezi 
ten nejznámější, který najdeme v rakovnické Rabasově galerii, patří právě 
následující – VČELAŘSKÉ ZÁTIŠÍ. 

 VÁCLAV RABAS – „VČELAŘSKÉ ZÁTIŠÍ“

VÁCLAV RABAS – „VČELAŘSKÉ ZÁTIŠÍ“, 1928



50 51

Tento olej, který namaloval Václav Rabas v roce 1928, patří k jeho zná-
mým zátiším. Ty malíř rád tvořil pod střechou svého krušovického domu, 
když mu počasí zrovna nedovolilo vyjít malovat ven. „Tento obraz moc 
dobře znám a pamatuji si ho i z dětství,“ vzpomíná paní Jitka Burešo-
vá-Rabasová, které v době jeho vzniku bylo šest let. „Tisíckrát jsem se 
na něj dívala, ale máte pravdu – pořádně jsem se nad ním a některými 
jeho detaily zamyslela až s vámi.“ Na prvním místě nás zajímalo, kde 
přesně stálo toto zátiší. „Vidíte, to je pro mě také záhada. Ten stolek 
si přesně pamatuji – stával na verandě. Ale tady je přendán někam 
do domu. Jenže kam?“ Přemýšlí paní Jitka. „Kukačkové hodiny jsme měli 
pověšeny jinde, takže mě nic nenapadá.“ Zajímavým detailem je i trhací 
kalendář. Pozornému oku jistě neuniklo, že na něm není uveden žádný 
měsíc, ale místo něho je zde napsáno jméno autora obrazu – Václav 
Rabas. „To je také dost zajímavé, protože tatínek většinou své obrazy 
podepisoval v pravém dolním rohu.“ Včelař však datum vzniku obrazu 
dokáže trochu více specifikovat. Podle toho, že se na stole objevuje za-
víčkovaný rámek s medem a vykrojená zcela zavíčkovaná plástev s vedle 
položenou odvíčkovací vidličkou, je docela pravděpodobné, že k malbě 
došlo jen pár hodin či dní po vytáčení medu. A jak již víme od Josefa 
Rabase, k této činnosti docházelo v červnu a v červenci. Takže obraz 
vznikl kolem 15. června, nebo kolem 15. července uvedeného roku. „Vidí-
te, to by mě nenapadlo,“ pochválila s úsměvem malé detektivy kroužku 
RAKOvčelaříků paní Jitka. Ti mají k originálu tohoto obrazu zvláště osobi-
tý vztah. Bylo to totiž právě toto plátno, které spolu s obrazem „Moje 
děti“ objevili při návštěvě rakovnické Rabasovy galerie a které je inspiro-
valo k myšlence zjistit o včelaření Václava Rabase více. 

Na obraze je ještě další zajímavý detail, ale o něm si napíšeme na jiné 
stránce. Kdybyste stáli před tímto obrazem tak blízko jako my, také byste 
přímo cítili vůni čerstvého medu z jím plně naplněného hrnku.

VÁCLAV RABAS – „SELSKÉ ZÁTIŠÍ“

Tento obraz možná do naše-
ho příběhu nepatří – kdo ví? 
Na jeho kopii jsme přišli v po-
kojíku domu seniorů, který nyní 
obývá paní Jitka Burešová-Raba-
sová. „Zaručit to nemohu, ale 
možná i v této keramické nádo-
bě býval med,“ upozornila nás 
na tuto zajímavou možnost paní 
Jitka, která má své lůžko přímo 
pod touto reprodukcí. „Na obra-
ze je stůl s lavicí v našem kru-
šovickém domě, u kterého jsme 
často snídávali právě chleba 
s medem a máslem. Máslo by 
mohlo být ukryto pod tím bílým 
plátnem. Tak ho moje maminka 
chránila před dotěrnými mou-
chami.“ Jak vidíte na fotografii, 
stůl s lavicí jsme v Rabasově 
domě opravu našli a porovna-
li. Co se nám ale nepodařilo 
najít, byla zmiňovaná keramická 
nádoba. Byl by to samozřejmě 
po těch mnoha letech malý zá-
zrak, ale my už jsme jich v tomto 
domě zažili několik. Tenhle se 
však nestal, a tak jsme si zde za-
tím připomněli jiný příběh. „Jest-
lipak jste si všimli na těch obra-
zech (Včelařské zátiší a Selské 
zátiší) společné věci?“ Dala nám 
hádanku paní Jitka. Samozřejmě 
všimli. Na obou obrazech najde-
me bílou látku s vyšitým pruhem. 
Kdyby nebyl na jednom obraze 
tento pruh modrý a na druhém 
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růžový, zdálo by se, že se jedná o stejný druh látky. „Je to stejná plachet-
ka,“ potvrdila nám paní Jitka. „Tu si v roce 1918 přivezl tatínek ze Sloven-
ska. Přivezl si ještě tři obdobně ozdobené ručníky, ale ty hned po prvním 
vyprání pustily barvu, tak je maminka musela vyhodit. U téhle látky si již 
dávala pozor a prala ji určitě opatrně. Tatínkovi se líbila, nebo na ni měl 
nějaké vzpomínky, takže se stávala i objektem jeho malování.“

Další zajímavostí tohoto obrazu je porovnání prvně namalovaného 
originálu s jeho později vystavovanou podobou. Mistr Václav Rabas pů-
vodně namaloval u stolu i jeho nohu. Tato kompozice se mu asi později 
znelíbila a tak plátno sám zmenšil. „Občas to tak dělával, a nebo obraz 
rovnou přemaloval,“ vzpomněla si paní Jitka. „Namalovat nový obraz 
tatínkovi netrvalo nikdy déle než tři, čtyři, maximálně pět hodin.“ 

VÁCLAV RABAS – KVETOUCÍ ZÁHON PŘED VČELÍNEM

Zatím poslední obraz, který jsme objevili, na kterém vidíme včelařské 
téma, je Rabasovo plátno s výmluvným názvem „Kvetoucí záhon před 
včelínem“. V pozadí je zřetelně vidět ještě dnes stojící včelín. Je stále ještě 
obsazen staršími úly, které jeho majitel postupně obměňoval za novější 
„budečáky“. U levého boku včelína je ještě vidět malý, přistavený dřevě-
ný včelín, který se do dnešních dnů nezachoval. „Oba včelíny si docela 
dobře pamatuji,“ vzpomíná paní Jitka. „Co se na obraze neshoduje se 
skutečností, je ta spousta rozkvetlých květů. Nepamatuju si, že by to 
tam někdy takto kvetlo. Byla tam tráva, která byla pravidelně kosena. 
Ani tu jablůňku před včelínem u nás už nenajdete. Byla přerostlá a tak 
jsme ji pokáceli a já jsem na její místo vysadila malou třešničku.“ Obra-
zu neubírá na jeho kráse to, že zde malíř vylepšil kompozici rozkvetlými 
květy. Ke včelám rozkvetlá louka patří. Jen škoda, že již v době, kdy vzni-
kal tento obraz, mohly být takto krásně a pestře rozkvetlé louky už jen 
v představách umělců. 

Kdo ví, snad časem objevíme ještě jiný medem voňavý mistrův obraz.

VÁCLAV RABAS – „KVETOUCÍ ZÁHON PŘED VČELÍNEM“, 1931
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EXPEDICE – VÁCLAV RABAS A „JEHO ULICE“ 

„Jestlipak víte, že je v Rakovníku Rabasova ulice?“ Zeptal se nás na schůz-
ce RAKOvčelaříků jeden malý včelařík. To jsme samozřejmě věděli, ale 
vznikl nápad, zjistit kolik ulic v celé České republice nese Rabasovo jméno. 
V dnešní internetové době pátrání pro děti nebyl velký problém a z jejich 
zjištění nám vznikl zajímavý program pro několik schůzek a výletů. 

Po zjištění, že se 12 českých měst rozhodlo dát název některé ze svých 
ulic po Václavu Rabasovi, jsme se domluvili, že se pokusíme během naší 
expedice všechny tyto ulice navštívit. A abychom jimi jen tak bezcílně 
neprocházeli, zadali jsme si i několik úkolů:

• Každou z těchto ulic na délku změříme.

• Odhadneme, kolik v ulici bydlí obyvatel.

• Mezi jejími obyvateli uděláme anketu na téma – „Víte, kdo to byl Vác-
lav Rabas, člověk po kterém se jmenuje ulice, ve které bydlíte?“

Postupně jsme zjistili, že v několika těchto ulicích jsou umístěny mateř-
ské školky či základní školy, a tak jsme si přidali úkol uspořádat v některých 
z nich besedy a povídání o včelách, včelařích a včelaři Václavu Rabasovi. 

RAKOVNÍK – Rabasova ulice

• Určitě nikoho nepřekvapí, že první „Rabasovou ulicí“, kterou jsme na-
vštívili, byla ta v Rakovníku. Ulici tvoří po celé její délce poměrně nové 
rodinné domky a tak jsme si zde natrénovali, jak budeme ulice měřit 
i oslovovat jejich obyvatele. Pochopitelně v této ulici každý, koho se 
nám podařilo zastihnout, věděl, že Václav Rabas byl malíř. 

KRUŠOVICE – Rabasova ulice

• Logicky další navštívenou ulicí byla ta v Krušovicích. Mnoho obyvatel 
v této ulici nežije, ale stojí zde známá krušovická restaurace a hlavně 
základní škola, kde každé dítě dobře ví, kdo byl jejich známý rodák.

NOVÉ STRAŠECÍ – Rabasova ulice

• Asi 15 kilometrů od Rakovníka leží město Nové Strašecí, kde jsme jako 
třetí v pořadí navštívili Rabasovu ulici. Je celá tvořena rodinnými dom-
ky a většina jejích obyvatel nezklamala – Václava Rabase znali. 

PRAHA – Rabasova ulice

• Zajímavá byla návštěva pražské „rabasovky“. Našli jsme ji nedaleko 
stanice metra („Budějovická“). Sama o sobě ulice není příliš zajímavá 
– několik činžovních domů, pošta, obchod, restaurace. Potěšil nás ale 
název místních jeslí, které se jmenují – Jesle Rabasova. Učitelky v této 

budově znaly malíře, po kterém se jejich jesle jmenují. Horší to bylo 
s obyvateli ulice, kde správnou odpověď znal pouze jeden z deseti.

KLADNO – ulice Václava Rabase

• Nejlidnatější ulice, kterou jsme navštívili, byla v Kladně. Je také jednou 
z mála ulic v České republice, která se nejmenuje Rabasova, ale Vác-
lava Rabase. Jednu stranu ulice tvoří zelená parková plocha. Druhá 
strana je zastavěna sedmipatrovými panelovými domy. V celé ulici 
jsme ale nepotkali jediného obyvatele, který by věděl, po kom je jejich 
ulice pojmenována. Asi jsme měli smůlu, protože Krušovice (bývalé 
bydliště Václava Rabase) nejsou od Kladna tak daleko. 

SLANÝ – Rabasova ulice

• Ve třetí nejdelší „rabasovce“ nežije mnoho obyvatel. Celou její jednu 
stranu tvoří zadní stěny obytných domů patřících k jiné ulici. Na druhé 
straně však leží veliká Základní škola. Zde se nám podařilo uspořádat 
v jedné třídě besedu o včelách, včelařství a včelaři Václavu Rabasovi. 
Věřme, že i díky tomu bude více jejích žáků znát, kdo to VR byl. 

RAKOvčelaříci před budovou jeslí nesoucích jméno Václava Rabase (Rabasova ulice, Praha 4)
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JESENICE – Rabasova ulice

• Expedici do této ulice jsme si zpestřili návštěvou známé jesenické 
výrobny a prodejny včelařských potřeb. Díky jejímu majiteli, panu Vác-
lavu Břinkovi, získali RAKOvčelaříci svoje první nástavkové úly. V tom-
to městečku jsme nalezli Rabasovu ulici s několika rodinnými domky 
a jednou nevelikou mateřskou školkou. Paní učitelky Václava Rabase 
znaly a u malých capartů jsme tuto znalost ani nepředpokládali. 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Rabasova ulice

• Tamní Rabasova ulice je nejmenší, kterou jsme navštívili. Je to pouze 
neprůjezdná, úzká, slepá ulička. Oslovit obyvatele dvou rodinných 
domků, které celou uličku tvoří, se nám ale nepodařilo. Zajímavé je, 
že tato ulička „vybíhá“ z ulice s názvem – Mánesova. Jako by se zde 
náhodou potkali dva známí, čeští malíři. 

ÚSTÍ NAD LABEM – Rabasova ulice

• Projít tuto ulici dá opravdu zabrat. Nejenom, že jde o nejdelší ze všech 
„rabasovek“ (cca 1 km), ale je i do kopce. Přibližně uprostřed stojí 
veliká moderní základní škola, která se přímo jmenuje Rabasova. Její 
žáci nás svými znalostmi docela překvapili. Při besedě o včelách skoro 
každý druhý žáček věděl o tom, že byl Václav Rabas malíř a několik 
z nich dokonce správně odpovědělo, že žil v Krušovicích. Šikulové.

MŠENO NAD NISOU – Rabasova ulice

• Zdejší ulička je vlastně taková neprůjezdná cesta pouze pro pěší, která 
vede mezi několika panelovými domy. Výhodou je, že leží opravdu kou-
sek od vodní nádrže Mšeno, takže v létě to nemáte daleko na koupališ-
tě. Zato místní lidé vůbec nevěděli, po kom se jejich ulice jmenuje. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – ulice V. Rabase

• Druhou nejkratší a nejméně zabydlenou ulici jsme našli na okraji 
Budějic. Oslovit obyvatele několika postarších řadových rodinných 
domů se nám ani po hodině „bloumání“ nepodařilo. Zato zde projelo 
několik nákladních vlaků, protože čelo této ulice tvoří dvojkolejná, 
docela frekventovaná železniční trať.

OSTRAVA – Rabasova ulice

• Ostravská „rabasovka“ je jedinou ulicí, kterou jsme zatím nenavštívili. 
Ne, že by nám vadila vzdálenost cca 430 km. Prostě jsme to nestihli. 
Údaje pro náš průzkum za nás udělali naši mladí kamarádi, včelaříci 
z nedalekého Havířova, kterým za tuto jejich výpomoc děkujeme. To, 
že zde nikdo neznal jmenovce své ulice, asi nikoho nepřekvapí. 

MĚSTO NÁZEV ULICE DÉLKA (m) OBYVATEL (cca) POZNÁMKA
RAKOVNÍK Rabasova 400 m 85
KRUŠOVICE Rabasova 240 m 25 ZŠ, MŠ
NOVÉ STRAŠECÍ Rabasova 385 m 110
KLADNO Václava Rabase 390 m 1.250
JESENICE Rabasova 315 m 25 MŠ
PRAHA - KRČ Rabasova 380 m 650 MŠ
SLANÝ Rabasova 640 m 40 ZŠ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Rabasova 45 m 12
ÚSTÍ NAD LABEM Rabasova 1.000 m 1.200 ZŠ
MŠENO NAD NISOU Rabasova 130 m 300
OSTRAVA - PORUBA Rabasova 140 m 180
ČESKÉ BUDĚJOVICE V. Rabase 80 m 35
CELKEM 4.145 m 3.912 obyvatel

Výlety po českých „rabasovkách“ zabraly mladým RAKOvčelaříkům 
několik víkendů. Samozřejmě, že jsme si je v jednotlivých městech zpest-
řovali prohlídkou dalších zajímavostí, nebo návštěvou včelařsky význam-
ných míst. Ani na zatím nenavštívenou ostravskou ulici určitě nezapo-
meneme. Ale její návštěvu si schováváme až na další rok. Těšíme se tam 
například i na návštěvu místní zoologické zahrady, kde několik RAKOvče-
laříků před pár lety asistovalo při otevření tamní včelí stezky. 
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VÁCLAV RABAS – EXPEDICE KONČÍ

Včelař Václav Rabas zemřel 26. 
10. 1954 ve svých nedožitých še-
desáti devíti letech. V posledním 
roce života se již nestačil věnovat 
své včelařské vášni. Svých milova-
ných včeliček se postupně zbavo-
val a zbytek svého života již strávil 
zcela odtržen od přírody, ve svém 
pražském bytě. 

Bylo již naší smutnou expediční 
povinností se s RAKOvčelaříky roz-
loučit s Václavem Rabasem na mís-
tě jeho posledního odpočinku. 

Je jím prostý hrob na krušo-
vickém hřbitově a malý kamenný 
památníček s jeho portrétem 
nedaleko jeho rodného krušovic-
kého domu.

Jméno RABAS se v rodinné linii, 
kterou spolu založili Václav a Her-
mína Rabasovi, pomalu vytrácí. 

Jejich dcera Jitka se dnes jmenuje 
Burešová (1922), takže zde došlo 
ke „ztrátě jména“ nejdříve. 

Jejich syn JUDr. Jan Rabas (1915-
2001) sice předal jméno svému 
synovi Josefu Rabasovi (1944), ale 
ten má dvě dcery Elišku Raba-
sovou (1972) a Janu Rabasovou 
(1977). A jak víme, u děvčat se 
rodná jména většinou rychle a ne-
návratně ztrácejí. 

Busta na zdi Rabasovy galerie v Rakovníku

VÁCLAV RABAS – NEZAPOMENEME!

Pro nás, RAKOvčelaříky, se v roce 2017 stal národní umělec Václav Rabas 
nejenom uznávaným malířem a významnou osobností Rakovnicka. 

Byl a zůstává především naším kolegou – VČELAŘEM. 

Hledání jeho spojení s touto záslužnou a krásnou činností nám dalo nové 
zkušenosti a umožnilo několik milých setkání a poznání zajímavých míst. 

Je toho hodně, proč na VÁCLAVA RABASE nikdy NEZAPOMENEME!

RAKOVČELAŘÍCI
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