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Otakar

Brenner

13. 7. 1886 — 12. 7. 1975

Významný včelař, výzkumník a učitel.
Vedoucí představitel českého včelařství.
řídící učitel v Babicích u Říčan
předseda Pražské včelařské Župy od. r. 1933
starosta Zemského Ústředí včelařských spolků 1936 —1948
předseda Včelařského spolku v Říčanech u Prahy
šéfredaktor Českého Včelaře 1939 —1942
spolupracovník Včelařských Rozhledů
a Včelařského Obzoru od r. 1929
Přednášel a učil obor včelařský po celé republice do svých 85 let
Napsal řadu včelařských publikací:
Včelařova dílna (1936)
Přezimování včelstev (1938)
Včelař začátečník (1940)
Tlumení včelích nákaz (1941)
Nástavkový úl (1968)
Vše nakonec shrnul v knize Zákonitosti života včelstva (1969)

Přijďte si poslechnout Otakara Brennera!
ČSV ZO Říčany Vás zve 24. 9. 2016 na jednodenní akci DEN PRO OTAKARA BRENNERA,
pořádanou u příležitosti výročí 130 let od jeho narození.
Autentickou nahrávku přednášky O. Brennera z roku 1966 bude komentovat Augustin Uváčik, současný učitel a propagátor včelařství.
Akci doprovází výstava fotograﬁí, rukopisů, poznámek a předmětů ze včelařské pozůstalosti Otakara Brennera.
Odpolední přednáška na téma Včelí produkty a jejich léčebné účinky, stejně tak, jako celodenní zajímavosti ze včelařského světa,
jsou určeny nejen včelařům.
Místo konání – Říčany u Prahy v KC Labuť. (Vstup zdarma)
25. 10. 2016 proběhne v Obecním Domě v Praze koncert NA POČEST OTAKARA BRENNERA,
Český národní symfonický orchestr, pod vedením dirigenta Libora Peška. (Vstupenky v předprodejích)
Zoeller Systems s.r.o. | Město Říčany

2016 - 130 let od narození Otakara Brennera
(13.7.1886-12.7.1975)

významného představitele českého včelařství
výzkumníka, učitele včelařství a občana Babic u Říčan

Základní organizace
Českého svazu včelařů Říčany pořádá

24.9.2016 v předsálí MěKS Labuť Říčany
výstavu ze včelařského života O. Brennera
a přednášky pro včelaře i veřejnost
Program:
9,00

zahájení výstavy

9,00 - 17,00 výstava včelařských pomůcek a písemnosti O. Brennera
9,30 - 12,00 „Ošetřování včelstev během roku“
autentický záznam přednášky O. Brennera z r. 1966 v Říčanech
komentuje učitel včelařství Augustin Uváčik
14,00 - 16,00 přednáška „Včelí produkty a jejich využití“
přednáší učitel včelařství Augustin Uváčik.
---------Zoeller Systéms s.r.o. | Město Říčany
Vstup zdarma

Říčanští včelaři zvou na „Den pro Otakara Brennera“
V letošním roce si včelaři připomínají 130 let od narození občana Babic u Říčan a
významného představitele českého včelařství, výzkumníka a učitele včelařství,
přítele Otakara Brennera, který byl mimo jiné také dlouholetým předsedou zdejšího
včelařského spolku. Proto ZO ČSV Říčany připravila v KC Labuť Říčany na 24.9.2016
výstavu s přednáškami - „Den pro Otakara Brennera“.
Přijďte na výstavu fotografií, rukopisů, poznámek a předmětů ze včelařské
pozůstalosti O.Brennera, spojenou s přednáškami jak pro včelaře, tak i pro veřejnost.
Dopoledne budete mít možnost, díky autentickému záznamu přednášky O. Brennera
z roku 1966, seznámit se s jeho úžasným pohledem na chov včel. Děkujeme panu Daliboru
Hoftovi z Říčan, který v roce 1966 nahrávku pořídil a umožnil nám ji použít.
Odpolední přednáška nabídne pohled na vše, co nám včely poskytují a také na
možnosti jak tyto produkty využít.
Kdo byl Otakar Brenner (13.7.1886 - 12.7.1975):
● od r.1924 učitel, později ŘÍDÍCÍ UČITEL obecné školy v Babicích do r.1948
● 1924 - 1928 starosta obce Babice
● od r.1937 starosta Sokolské Jednoty v Babicích
● předseda Včelařského spolku pro Říčany a okolí
● předseda Pražské včelařské Župy a předseda Zemského Ústředí včelařských spolků
● dlouholetý spolupracovník včelařských časopisů (Včelařské Rozhledy, Včelařský Obzor),
později šéfredaktor „Českého Včelaře“
● zasadil se o zřizování pokusných včelařských stanic, stal se správcem plemenného chovu
včel v Čechách
● autor včelařských publikací Včelařova dílna, Přezimování včelstev, Včelař začátečník,
Tlumení včelích nákaz, Nástavkový úl a Zákonitosti života včelstva.
● učitel a propagátor včelařství, obor včelařský přednášel a učil až do svých 85 let.
● s manželkou Annou obýval vilu Matyldu č.p.16 v Babicích do konce života
Eva Pecháčková, F.Lehovec - ZO ČSV Říčany

