
Včelísek 10/2022
Vítáme vás při čtení dalšího čísla našeho časopisu Včelísek.

Dovolujeme si vám připomenout, že náš časopis je i na Facebooku. Můžete se přidat k jeho

sledujícím.

Doplňovačka
V tajence dnešní doplňovačky vám vyjde jeden slavný závod, který se pravidelně koná v říjnu. V

roce 2011 tento závod vyhrál jeden sportovec již poosmé. Uhodnete jméno tohoto slavného muže?
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1. Zařízení, které se vkládá mezi plodiště a medník před medobraním.

2. Alkoholický nápoj z medu.

3. Zdroj bílkovin pro včely.

4. Největší včela v úle.

5. Patro úlu.

6. Jeden z produktů včel. Surovinu pro výrobu hledají na pupenech rostlin. Slouží zejména k

dezinfekci a tmelení.

7. Největší buňka v úle.
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8. Líhne se z neoplozeného vajíčka po 24 dnech vývoje.

9. Nejpočetnější “druh” včely v úle.

10. Trubice, kterým včela dýchá.

11. Barva značení matek v letech, které končí na číslici 1 nebo 6.

12. Přístroj například na výrobu mezistěn. Využívá velkou sílu na jednotku plochy.

13. Název roztoku, kterým se krmí včely.

14. Část včely, ve které je umístěno mnoho smyslových zakončení. Jedná se o párový orgán.

15. Počáteční část ústního ústrojí včely.

Zahrádka na terase
Moje známá Mirka nemá klasickou zahradu. Přesto si na terase u bytu, ve kterém bydlí, dokázala

udělat nádherné přírodní prostředí. Sklízí zeleninu, bylinky, ovoce, ale má tam i okrasné rostliny.

Posuďte sami na fotografiích.
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Je přímo úžasné, co dokáže na poměrně malém prostoru pěstovat.

A ještě úžasnější je, že z toho nemá užitek jen pro sebe. Květy lákají včely a další opylovatele.

Semínka slunečnic slouží jako krmivo pro ptáky. V neposlední řadě rostliny na terase výrazně

zlepšují místní mikroklima.
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Nebojte se angličtiny
Když zemřela královna Alžběta II., tak se o tom od královského včelaře dozvěděli i “královniny”

včely. Informoval o tom web ČT24 s odkazem na originál v britských novinách.

Uvádím oba odkazy:

● Royal beekeeper has informed the Queen's bees that HM has died and King Charles is

their new boss | Daily Mail Online

● https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3528542-o-smrti-alzbety-ii-uz-vedi-i-jeji-vcely-dlouholetou-

tradici-splnil-kralovsky-vcelar

Většinou se v originále dozvíte mnohem víc, než v převzatém článku různých českých

zpravodajských webů. To je důkaz, že je dobré umět cizí jazyky.

Zkuste se podívat na originální článek a odpovězte následující otázky.

1. Co udělal královnin včelař, než včelám řekl o smrti královny Alžběty II.?

2. Co se podle staré tradice má udělat, když někdo důležitý zemře?

3. Co královský včelař přesně řekl každému včelstvu?

4. O kolik včelstev se královský včelař stará a kde jsou umístěna?

5. Jak dlouho je pan Chappelle královniným včelařem?

6. Jak dlouho pan Chappelle včelaří?

7. Proč pan Chappelle začal včelařit?

8. Co by se mohlo podle pověry stát, kdyby včelám královnin včelař neřekl o smrti královny?

9. Co si přeje královnin včelař?

10. Zkuste podle slov královnina včelaře v článku přesně určit místo, kde se nachází pět

královniných úlů. Místo najděte například na mapách Google.
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Řešení vybraných úloh

Doplňovačka

1 V Ý K L U Z

2 M E D O V I N A

3 P Y L

4 M A T K A

5 N Á S T A V E K

6 P R O P O L I S

7 M A T E Č N Í K

8 T R U B E C

9 D Ě L N I C E

10 V Z D U Š N I C E

11 B Í L Á

12 L I S

13 C U K E R N Ý

14 T Y K A D L O

15 S O S Á K

1. Zařízení, které se vkládá mezi plodiště a medník před medobraním.

2. Alkoholický nápoj z medu

3. Zdroj bílkovin pro včely

4. Největší včela v úle.

5. Patro úlu

6. Jeden z produktů včel. Surovinu pro výrobu hledají na pupenech rostlin. Slouží zejména k

dezinfekci a tmelení.

7. Největší buňka v úle.

8. Líhne se z neoplozeného vajíčka po 24 dnech vývoje.

9. Nejpočetnější “druh” včely v úle.

10. Trubice, kterým včela dýchá.

11. Barva značení matek v letech, které končí na číslici 1 nebo 6.

12. Přístroj například na výrobu mezistěn. Využívá velkou sílu na jednotku plochy.

13. Název roztoku, kterým se krmí včely.

14. Část včely, ve které je umístěno mnoho smyslových zakončení. Jedná se o párový orgán.

15. Počáteční část ústního ústrojí včely.
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Nebojte se angličtiny

Zodpovíme si na položené otázky.

1. Co udělal královnin včelař, než včelám řekl o smrti královny Alžběty II.?

Přišel k úlům, které obvázal černou stuhou.

2. Co se podle staré tradice má udělat, když někdo důležitý zemře?

Podle staré tradice se má přijít k úlům a o smrti důležitého člověka včely informovat.

3. Co královský včelař přesně řekl každému včelstvu?

Královnin včelař řekl: “The mistress is dead, but don't you go. Your master will be a good

master to you.” V překladu: “Královna zemřela, ale neodcházejte. Váš král bude pro vás

dobrým králem.”

4. O kolik včelstev se královský včelař stará a kde jsou umístěna?

Královský včelař se stará celkem o 7 včelstev. Pět jich je v Buckinghamském paláci, dvě

jsou v Clarence House.

5. Jak dlouho je pan Chappelle královniným včelařem?

Pan Chappelle je královniným včelařem 15 let.

6. Jak dlouho pan Chappelle včelaří?

Pan  Chappelle včelař již 30 let.

7. Proč pan Chappelle začal včelařit?

Pan Chappelle začal včelařit, protože jeho manželka má ráda med.

8. Co by se mohlo podle pověry stát, kdyby včelám královnin včelař neřekl o smrti královny?

Pokud by podle tradice včelař včelám neoznámil smrt královny, pak by včely mohly včelaře

potrestat - uletět, přestat dávat med nebo i zemřít.

9. Co si přeje královnin včelař?

Královnin včelař si přeje, aby se mohl i nadále o “královské” včely starat, tj. aby se stal

včelařem nového krále Karla III.

10. Zkuste podle slov královnina včelaře v článku přesně určit místo, kde se nachází pět

královniných úlů. Místo najděte například na mapách Google.

Podle slov včelaře se místo včelaření nachází na ostrově v Buckinganském paláci. Je

potřeba na mapách hledat ostrov.
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