
ADVENTNÍ AMBROZIÁNSKÉ KOŠTOVÁNÍ
MEDOVINY - 2022

V souladu s plánem práce Včelařského spolku jsme v neděli 11.prosince
realizovali již 10-ročník AMBROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY. V sobotu

odpoledne  proběhly  přípravné  práce,  jako  postavení  prodejního  stánku,
kompletace výrobků určených k prodeji a další drobnosti. V neděli ráno jsme se

sešli, abychom dokončili vše potřebné k úspěšnému zahájení akce. Počasí nám
přálo, bylo trochu mrazivo, ale to nám celkem nevadilo. V půl desáte jsme byli

připraveni  na první  návštěvníky.  Ti  pozvolna přicházeli  a  zvědavě si  prohlíželi
nabízené zboží. Někteří koupili více, jiní zase o trochu méně. Teplá medovina

byla  připravena  a  vzhledem k  celkovému chladném u  počasí  přišla  mnohým
vhod. To už také přijížděli hudebníci uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ. Rádi jsme se s

nimi  setkali,  neboť  dva  předcházející  roky  nám  to  epidemiologická  situace
neumožňovala.  Od  10,00  hodin  byl  naplánován  jejich  koncert  v  kostele  sv.

Bartoloměje. Vánoční koledy české i ty,  které se hrají  jinde v cizině se nesly
prostorem mladošovického kostela jako andělská hudba. Myslím, že pro všechny

zúčastněné  to  byl  hezký  zážitek  na  který  budou  vzpomínat.  Po  koncertu
následovala mše svatá. Po jejím skončení pokračoval program  volnou zábavou.

Menší či větší skupinky diskutovaly o problémech nejen včelařských ale také  o
těch, které nás denně obklopují.  Teplá a dobrá medovina to tak nějak všechno

zmírnila a to bylo i dobře. 
Závěrem  lze  říci,  že  letošní  koštování  medoviny  uspokojilo  především

návštěvníky. Ti si zde koupili nejen med, ale i drobnosti pro své blízké, jako malé
dárky  na  svátky  vánoční,  které  už  pomalu,  ale  jistě  klepou na  dveře  našich

domovů. Sluší se poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé akce ,
především  Milušce  Pernické,  Karlu  Vondrákovi,  Pavlu  Kučerovi,  Kateřině

Dvořákové.   Nezbývá  než  si  přát,  aby  rok  příští  byl  pro  nás  všechny  rokem
úspěšným, abychom se v něm radovali z maličkostí, které přináší každodenní

život, abychom byli zdraví.

V Mladošovicích, 12.prosince 2022                                                                                 Miroslav J e l í n e k


