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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

Smlsnete si rádi na lžíci 
sladkého medu? A víte, 
kolik práce včelám dá 
vyrobit ho? Ověřte si 
své znalosti o včelím 
společenství v našem kvízu.

TAJ 14 36
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Jste pilní  jako 
včelky?

6

Překvapení  1436

Včely žijí:
A) pouze jako společenství 
v úlech nebo v divoce žijích 
rojích  (L)
B) i jako samotářky bez potřeby 
začlenit se do společenství  (M)

Odpovíte-li správně na kvízové 
otázky, vyjde vám z písmenek 
jméno jednoho produktu  
vyráběného z medu.

Věděli jste že...
...trubec nemá žihadlo a má oči 
přes celou hlavu?
...včela (dělnice) má 5 očí? Dvě 
velké složené a tři malé jednodu-
ché. Včely letí vždy za silnějším 
světlem.
...včely dýchají vzdušnicemi, 
které mají v zadečku?
...včelí královna se rodí ze stej- 
ného vajíčka jako dělnice, jen  
má větší buňku, kam je vajíčko 
vloženo (matečník) a je jinak 
krmena (mateří kašičkou)?
...na světě je hmyzem opylováno 
85 % rostlin, a to převážně včela-
mi? Bez včel by neexistovala vět-
šina ovoce. Čtyřicet tisíc rostlin 
by se bez včel neobešlo.

TIP
Spoustu užitečných informací o životě  

včel a pravou včelí pastvu můžete vidět  
v Areálu MÁJA v Praze-Ruzyni.  

Prohlídku si můžete domluvit e-mailem 
(spolek@majabee.cz). Chcete-li se zúčastnit  

kurzu nebo přednášky, které se pořádají 
po celé republice, podívejte se na kalendář 

akcí na www.majabee.cz.  

Bohatě ilustrovaná publikace Prostředí  
a včely (RNDr. Václav Švamberk) přináší  
kompletní informace o včelách a jejich  
roli v ekosystému. Fenologický kalendář  
poradí všem nadšeným včelařům, kdy  
kvetou pro včely významné rostliny a jaké 
práce je třeba v tomto období provádět. 
Ceny věnuje www.majabee.cz. 
V publikaci Háčkovaní ptáčci (Kerry Lordová) najdete  
více než 40 návodů, jak si uháčkovat ptačího kamaráda  
pro štěstí a na hraní. Knihy věnuje www.metafora.cz.
 

SOUTĚŽ

3x balíček se 2 knihami 
a kalendářem
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Včela medonosná přenáší pyl:
A) na vnější straně zadních 
nohou  (E)
B) v kusadlech  (I)

Pyl slouží včelám:
A) ke stavbě plástve  (M)
B) jako hlavní zdroj  
necukerných složek potravy  (D)

Včela mává křídly:
A) za letu, ale i v úlu, když stojí 
na místě a úl „větrá“  (O)
B) jen když poletuje z květu 
na květ    (K)

Vstup do úlu se jmenuje:
A) česlo  (N)
B) česno  (V) 

Plástev tvoří:
A) šestiboké buňky  (I)
B) osmiboké buňky  (Á)

Včelí samečci  
– trubci – v zimě:
A) přežívají zakuklení v úlu,  
aby nezmrzli  (D)
B) nežijí, včely je 
v závěru léta a na podzim 
vyhnaly z úlu (N)

Včely se při letu orientují podle:
A) slunečního nebo  
polarizovaného světla  (A)
B) magnetického pole Země  (Y)
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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

Jenže s Libuškou se manžel před 
půl rokem rozvedl. Stále se jí 
v očích objevovaly slzy a vypa-
dalo to, že jí smutek už nikdy ne-
opustí. „Musíš mezi lidi s někým 
se seznámit,“ hučela jsem do ní. 
Marně. Odmítala svého exman-
žela nahrazovat jiným mužem 
a volný čas raději trávila v práci. 
Tak jsem si řekla, že to vezmu 
do svých rukou. 

Ferda Mravenec
Už dlouhá léta pracuji jako účet-
ní na vlastní noze a mám mnoho 
klientů. Jedním z nich je i živ-
nostník Jirka. Pracuje jako zed-
ník a já si ho opravdu vážím. Je 
totiž strašně pracovitý a obětavý, 
všechno umí opravit, takový no-

vodobý Ferda Mravenec. Začínal 
od píky, ale svou pracovitostí 
a pečlivostí si vydobyl dobrou 
pověst a zákazníci se k němu 
jen hrnou. Jirka byl rozvedený, 
žil sám, a tak mě napadlo, že ho 
dám s ní dám dohromady. „Mám 
nápad, pozvu je oba na taneční 
zábavu,“ řekla jsem manželo-
vi, ale tomu se můj nápad pří-
liš nezamlouval. Nedala jsem 
se odradit. Přesvědčit Libušku, 
aby s námi šla tančit, nebylo tak 
těžké, horší to bylo s Jirkou. „Já 
tancovat neumím, co bych tam 
dělal?“ odmítal mé pozvání. 
„Když umíš poskakovat po stav-
bách, zvládneš to i na parketu,“ 
přesvědčovala jsem ho. Nakonec 
jsem dosáhla svého.

Je to buran!
Sobotního večera se konala ta-
neční zábava a my nedočkavě 
vyhlíželi Jirku. Konečně přišel, 
ale vypadal nemožně! Oblek mu 
byl evidentně o dvě čísla men-
ší, sako přes břicho nedopnul, 
měl krátké rukávy a nohavice.  
Vrcholem elegance byla zmač-
kaná pohřební kravata. „Tak 
mě tady máte,“ bodře se s námi 
přivítal. Já s manželem jsme to 
ustáli, ale Libušce se v očích 
objevilo čiré zděšení. Po chvilce 
trapného ticha se Jirka zase zne-
možnil. Zvedl Libušku ze židle 
a mlaskavě jí políbil ruku. Ta 
jen protočila oči. „Bože, co jsem 
to spískala!“ nadávala jsem si 
v duchu. A to ještě nebyl konec. 
Ačkoli Jirka viděl, že my pije-
me víno, nabídl se, že další pití 
koupí on, a chvátal do výčepu. 
Za chvíli se vracel, v každé ruce 
třímal dva půllitry piva a po ko-
šili mu stékala pěna. „A pak si 
dáme ještě panáčka,“ plánoval 
nadšeně. Na zábavě se mu evi-
dentně líbilo. Libuška kroutila 
očima a do ucha mi špitla: „Ježí-
ši, co je to za burana? A proč má 
ten oblek? Vždyť to není žádný 
ples.“ Bylo mi Jirky líto, holt 
do společnosti moc nechodil, 

a nevěděl, jak se vhodně obléci. 
Navíc já ho zvala na taneční zá-
bavu, a on si z toho nejspíš vy-
dedukoval, že to bude ples. Byla 
to i moje vina, ale to jsem Libuš-
ce radši neřekla.

Vydařené tanečky
Řekla jsem si, že si nenechám 
kazit večer, a tak jsem Jirku za-
pojila do hovoru, vychvalova-
la jeho přednosti, a on se brzy 
uvolnil a rozjařile nám vyprávěl 
historky z práce. Když jsme si 
zvykli na jeho styl humoru a vy-
jadřování, docela jsme se od srd-
ce zasmáli. I Libuška. Ledy 
trochu povolily. Pak jsem Jirku 
vybídla k tanci, a jemu se poska-
kování na parketě tak zalíbilo, 
že hned další kolo vyzval Libuš- 
ku. Z parketu se vrátil nadšený, 
aniž si všiml, že se mu na košili 
urval knoflík a kouká mu pupík. 
Nakonec se zábava vydařila, 
od našeho stolu se ozýval hurón-
ský smích. Jirka se s Libuškou 
se sice dohromady nedali, ale 
stejně na tuto taneční zábavu oba 
rádi vzpomínají. A já se poučila, 
od té doby už dohazovačku ne-
dělám. Každý ať si pomůže sám.

Milena Kolářová,  
České Budějovice

 Volný čas 
 nejraději trávíme 
 s přáteli Dohazovačku už nikdy  

dělat nebudu
Já, moje kamarádka Libuška a naši 
manželé jsme přátelé už od vysoké 
školy. Dříve jsme jezdili na dovolené 
s našimi dětmi, když odrostly, více jsme 
navštěvovali divadla a chodili tančit. 


