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AMBROZIÁNSKÉ KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY
7.ročník
10.prosince 2017
V neděli 10.prosince t.r. se v Mladošovicích uskutečnil již 7.ročník
Ambroziánského koštování medoviny. Tentokrát nás sv. Ambrož ochránil před
nepřízní počasí, měli jsme hezký slunečný ale i trochu mrazivý den. Od ranních
hodin jsme začali vše připravovat, aby návštěvníci byli maximálně spokojeni.
Program jsme připravili na celé nedělní dopoledne, už v půl desáté jsme mohli
nabídnout teplou medovinu, med a další výrobky ze včelích produktů.
Od deseti hodin začal koncert hudební skupiny ŽESTĚ DVĚSTĚ. Tito
hudebníci k nám jezdí pravidelně jak na koštování, tak i na Medový den. Zahráli
nám koledy a melodie vánočních svátků. Jako vždy na vysoké umělecké úrovni.
Mnozí naši návštěvníci k nám jezdí právě proto, aby si poslechli živou hudbu v
profesionálním provedení.
Po koncertě v jedenáct hodin začala bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje.
Ještě před jejím začátkem včelaři za doprovodu slavnostně přenesli včelařský
prapor našeho spolku do kostela. Jáhen – pan ing. Pavel Poláček v rozpravě
vzpomenul práci včel a včelařů, poděkoval za jejich přínos pro všechny ostatní. Za
příklad pro lidi dal rovnost mezi včelami, které se nepovyšují jedna na druhou, jak
to bohužel někdy dělají někteří lidé. Po skončení bohoslužby byl spolkový prapor
odnesen a uložen na svém místě v Obecním úřadě v Mladošovicích.
Všichni, kteří se přišli podívat si jistě odnesli hezký zážitek z nedělního
dopoledne. Dobrá a přátelská nálada panovala v tento adventní čas. Můžeme se jen
přát, aby tomu tak bylo po celý rok.
V závěru chci poděkovat za přípravu a organizační zajištění naší akce
především přítelkyni Milušce Pernické, Štěpánu Hanzalovi, Otu Zbudilovi,
Stanislavu Kadlecovi.
V Mladošovicích 11.prosince 2017

Miroslav J e l í n e k
předseda spolku
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