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Schůze svolaná k naplánování PR aktivit 

ZO Trhové Sviny ze dne 31. května 2017 

 
 

Přítomni: př. Němeček, př. Marek, př. Síkora, př. Jann, př. Zmeškal, př. Vaněčková, př. 

Beránek, př. Pancíř, př. Pesingerová 

 

Program: 

1. Medobraní 

Datum konání 10. června 

Místo konání Buškův Hamr 

Program  a) ukázka včelařských pomůcek, jak současných, tak historických 

   b) ukázka živých včel 

   c) ochutnávka medu a prodej medu 

d) omalovánky pro děti a odměny v podobě malých medů a 

voskových medailí. 

2. Den ochrany přírody, myslivosti a včelařství 

Datum konání 17. června 

Místo konání Nové hrady – zámecká zahrada 

Program  a) ukázka včelařských pomůcek, jak současných, tak historických 

   b) ukázka živých včel 

   c) ochutnávka medu a prodej medu a doplňků 

d) soutěž pro děti „Najdi včelí matku“ a odměny v podobě malých 

medů a voskových medailí. 

3. Den oslav - 110 let včelaření v TS a 575 let od udělení statutu město Trhovým 

Svinům. 

Datum konání 24. června 

Místo konání náměstí Trhové Sviny 

Program  a) ukázka včelařských pomůcek, jak současných, tak historických 
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   b) ukázka živých včel 

   c) ochutnávka medu a prodej medu a doplňků 

d) soutěž pro děti „Najdi včelí matku“ a odměny v podobě malých 

medů a voskových medailí 

4. Úkoly 

a) Pro všechny akce je třeba zajistit předměty, které se budou vystavovat - př. 

Němeček, Síkora, Zmeškal, Jann a Marek 

b) Pro všechny akce je třeba zajistit vzdělávací materiál – př. Zmeškal a Marek 

c) Je třeba zajistit vzorek živých včel – př. Němeček 

d) Je třeba zajistit organizaci soutěží – Medobraní př. Pesingerová, Nové hrady a 

Oslavy – př. Němeček, Zmeškal a Marek 

e) Organizace jednotlivých akcí – výbor, tedy př. Němeček, Síkora, Jann, Zmeškal a 

Marek 

f) Dojednat detaily s organizátory/majiteli – Medobraní a  Nové Hrady př, Zmeškal, 

Oslavy př. Marek. 

                                              

 ZO Trhové Sviny 

Jednatel Petr Marek 


