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Prírodné včelárenie I. Baroša

Forum Apis A. Čelku

Pieseň  o včele

Letí včielka letí, letí cez hory do polí,

prinesie nám medík na vianočné stoly.

Letí včielka letí, letí cez hory do polí,

sadne si na kvietok, ten opelí. Kvietok je

voňavý, ten včielku priláka, tá naša vče-

lička, tá bola vždy taká a preto jej patrí

naša veľká vďaka.

Nemusím vysvetlovať nám včelárom čo
všetko nás fascinuje, napĺňa a spája s koníč-
kom včelárenia. Všeobecne platí, že nie my
koníčka, ale koníček si osedlal nás. Každú
voľnú chvíľu zablúdime v myšlienkach
k včielkam a chrobáčik „čo by sme, kde by
sme, ako by sme“ nás niekedy aj zo sna zo-
budí. Nazval by som nás konštruktívni vyna-
liezavci. Sú však medzi nami takí, ktorí sa
o to snažia v celkom inom ponímaní. Hľadajú
a navodzujú včelám podmienky čo najviac po-
dobné prírodným.

V Hlohoveckom RSVS sa týmto spôso-
bom snaží včeláriť pr. Imrich Baroš v obci
Trakovice. Jeho vlastnú úľovú zostavu by som
považoval tiež za nízkonástavkovú(NN),
avšak s vnútornými rozmermi nástavkov cca
35x35 cm, (to je pibližný rozmer diery v bút-
lavom strome) a výškou 10 cm. V nástavkoch
nepoužíva rámiky s medzistienkami, ale iba

trámiky na ktorých včely stavajú svoje dielo.
Samozejme, nové dielo je veľmi krehké a prvá
otázka čo ma napadla u neho na návšteve bola,
ako vytáča med. Aj tento problém má už vy-
riešený. V upravenom medomete vytáča med
z diela na trámikoch, ktoré sú vo vodorovnej
plohe. Vrátim sa ešte k úľovej zostave. Uve-
dené rozmery nástavkov podľa pr. Baroša sa
najviac približujú k prirodzeným podmien-
kam a nepoužívaním medzistienok, (ktoré
môžu obsahovať aj stopy po liečivách, prípad-
ne baktériách) sa jeho med približuje k medu
ekologickému. Ako vraví – nevadí mu, že má
o niečo nižšie výnosy medu ako komerční
včelári, ale hlavne ide o to, aby mali včielky
čo najviac navodené prírodné podmienky.
O to sa snaží aj formou osvety. Vyrába plagá-
ty v ktorých nabáda ovocinárov a poľnohos-
podárov na správne chemické ošetrovanie plo-
dín a tieto lepí na reklamné plochy. Jeho naj-

Včielky- najväčšie životné potešenie
väčšie potešenie je, keď si môže v záhrade pri
včielkach sadnúť za prenosný klávesový ná-
stroj, hrá si a spieva si pri úľoch.

Pre včielku zložil aj pesničku, ktorej text
aj melódiu dal do pozornosti aj redakcii ča-
sopisu SV na DVD nosiči.

Postrehy z návštevy u neho priniesol:

Ľubomír Vančo, krajský zmocnenec

a poradca pre včelárstvo za Trnavský kraj

Nuž taký zanietený včelár je pr. Imrich
Baroš z Trakovíc.

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. zvole-
ný za pápeža 16.10. 1978 (+2.4.2005) Karol
Wojtyla sa narodil 18.5.1920 vo Wadoviciach
pri Krakove. Pre všeobecnú Cirkev bol zná-
my ako krakovský arcibiskup – účastník
Druhého vatikánskeho koncilu. Je prvým pá-
pežom poľského pôvodu a po 455 rokoch pr-
vým netalianskym pápežom (od čias Hadriá-
na VI. (1522 – 1523) a prvým slovienom na
pápežskom stolci. V úvodnom príhovore po
svojom zvolení sa nám prihovoril slovami:
„Nebojte sa, otvorte srdcia Ježišovi“.

Rím 13. mája 1981 o 17.17 hod. na Svä-
topeterskom námestí – začiatok drámy, ktorá
celému svetu vyrazila dych. Tri výstrely aten-
tátnika Ali Agču zasiahli pápeža. Jedna guľ-
ka prešla tesne vedľa aorty. Pápež padá do rúk
svojich sprievodcov so slovami „Odpúšťam
ti“.

Rím 27. decembra 1983 – pápež „svedok
univerzálnej lásky“ navštevuje v rímskej väz-
nici svojho atentátnika Ali Agču, ktorému
úprimne odpúšťa. Pápež Ján Pavol II zomrel
po ťažkej Parkinsonovej chorobe 2. apríla
2005. Za blahoslaveného ho vyhlásil Bene-
dikt XVI. Dňa 1. mája 2011.

Tak ako naše včely usilovne lietajú
a z rozličných kvetov sladký nektár, medovi-
cu, peľ, propolis zbierajú, nektár, medovicu

v úli na sladký liek – med premieňajú, tak usi-
lovne po celom svete lietal a všetkým náro-
dom a všetkým ľuďom dobrej vôle radostnú
zvesť evanjeliu – Kristovu lásku, pokoj, civi-
lizáciu lásky, jednotu, ekumenie hlásal aj pá-
pež Ján Pavol II.

Jeho sochu v zmenšenej veľkosti vyrobili
mocné a šikovné ruky mladého umeleckého
rezbára Romana Dubovca z Prečína, podľa
fotoobrazov, ktoré mu dal otec biskup J. E.
Viliam Judak, keď sme sa vrátili z 12. Púte
chorých z Lúrd.

Socha je postavená na malej včelnici, kto-
rú mám v rodnej obci Čelková Lehota, ktorá
sa nachádza v jednom peknom údolí Strážov-
skej vrchoviny v blízkosti obce Pružina. Tam
máme pochovaného nášho včelára – zaklada-
teľa Spolku včelárov Slovenska v Hornom
Uhorsku – kňaza Štefana Závodníka, farára
a dekana v Pružine.

Rím má svoje Fórum Románom a Fórum
Impéria. Ja mám malé „Fórum Apis“ v Čel-
kovej Lehote.

Alexander Čelko
včelár – hobby, včelár - koníčkar

predseda R SVS Považská Bystrica

„Forum Apis“ (Lietajúci pútnik)

A. Čelko pri soche „Lietajúceho pútnika“ na
svojom „Fórum Apis“ v Čelkovej Lehote.




