
4. ročník veřejně prospěšné a neziskové akce pod patronátem ZO ČSV Nechanice

Nenechte si ujít Medové slavnosti 7. srpna 2021

Kdo chce posnídat jednu z nejzdravějších potravin a ochutnat mnoho druhů 
medoviny, ať se neváhá zúčastnit 4.ročníku Medových slavností na Hrádku u 
Nechanic. Veřejně prospěšná a nezisková akce je připravena nejen nabídnout med 
v mnoha podobách, ale také poskytne informace o druzích medu, jeho skladování, 
obsahu prospěšných látek pro naše tělo a mnoho dalších informací i aktivit pro děti i 
dospělé. Zajímavou a již tradiční účast přislíbil i hrabě Harrach s paní hraběnkou a se 
svou družinou i dvorními dámami, které budou provázet hosty po celou dobu konání 
akce. Na všechny čeká nezapomenutelný zážitek a speciální prohlídka Hrádku u 
Nechanic. Hlavním sponzorem celého dne je Královéhradecký kraj. Bez jeho finanční 
podpory by se akce nemohla uskutečnit. Na medové slavnosti přispěla také obec 
Lodin.

MUDr. Josef Hošek, předseda ZO Českého svazu včelařů v Nechanicích k tomu dodává: 
„Jsme rádi, že jsme konečně mohli realizovat další ročník této povedené akce díky všem 
sponzorům a příznivcům včel a zdravé přírody. Moc nás mrzel minulý rok, kdy se nemohlo 
nic pořádat. Ale už je to za námi a my se těšíme na letošní ročník, který je plný medu, včel, 
zapomenutých řemesel a mnoha dalších aktivit. A pevně doufáme, že se vydaří a všem 
návštěvníků se zvýší povědomí o kvalitním Českém medu formou soutěží, ochutnávek, 
názorných ukázek pro malé i velké.“

Kdo se ještě nikdy pomyslně nekoupal v medu, nechť vyrazí v sobotu 7. srpna na Hrádek u 
Nechanic, kde se od 9:00 potká nejen se specialitami z medu a na medu, ale také může sám
na vlastní kůži být u vytáčení medu a může se přiučit, jak se pozná kvalitní med. Pro 
všechny je připravena medová snídaně zdarma a následně je možné se zúčastnit soutěže o 
nejlepší med a medovinu a hlasováním potvrdit vlastního favorita této soutěže podle toho, 
jak vyhověl chuťovým buňkám každého dospělého návštěvníka. Na programu je i prezentace
regionálních potravin a řemeslné výroby s možností jejich nákupu. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout ukázky myslivosti, chovatelství a pěstitelství v Královéhradeckém kraji.

Na programu jsou i vystoupení dětí z Mateřské školky Kamarád z Hradce Králové. Malí 
účastníci slavností se hravou formou seznámí s ochranou lesa a přírody a budou moci 
absolvovat živou včelí stezku s úkoly a dětskou dílničkou. Malí hasiči a hasičky ze sboru 
Sovičky ze Sovětic předvedou ochranu proti ohni přímo před zámkem. 

Pro dospělé je připravena i zajímavá hudební lahůdka v podobě vystoupení kapel Bohemian 
Bards a Jamaron. 

Rozhodně se zde nikdo nebude nudit, program je vyčerpávající a na celý den od 9,00 do 
17:00. Vstupné je 60 Kč od 7 let věku. Mladší děti mají vstup zdarma.

Více informací na www.medoveslavnosti.cz

Kontakt pro média: tisková mluvčí Jana Sosna, jsosna@centrum.cz, 602 233801
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