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Podzimní veletrh Včela!!! provoní Černou louku 3.–4. 2021 medy a medovými produkty,
zaujme odbornými přednáškami a doprovodným programem, v němž nebude chybět
poradenství specialistů či novinky a tipy vášnivých včelařů. To vše v pátek a sobotu,
vždy od 10 do 18 hodin.
„Těší mě, že můžeme opět pozvat všechny milovníky medu a včelaření k nám na Černou
louku do Ostravy a prostřednictvím přednášek a poradenství přiblížit včelařství také
veřejnosti. Potěšilo mě, že přijali naše pozvání známé osobnosti MUDr. Radek Hubač
nebo Petr Vičan s odbornými přednáškami na aktuální témata.“ Sdělila manažerka
festivalu Zuzana Boháčová.
K dostání budou medy, medovina, včelí produkty, medové svíčky, medová kosmetika či knihy
o včelaření. Firmy z ČR i zahraničí přivezou vše pro včelaření jako medomety, úly, ochranné
pomůcky, odbornou literaturu i léčivé přípravky pro včelstva. Samozřejmostí je odborné
poradenství a pro stávající včelaře jsou připraveny výstavní slevy na vybavení a potřeby.
Vždy v 11 hodin startují odborné přednášky; zmiňme např. Včelaříme v souladu
s přírodou Ing. Jana Peterka, Včelí produkty – regionální rozdíly Petra Vičana, Izolátory matek
v praxi a jejich budoucnost, Miroslava Sedláčka a další. Veletrh přinese novinky a dotkneme
se také aktuálních témat, jakými jsou např. biodiverzita životního prostředí, nemoci a záchrana
včelstev i jaké jsou novinky v chovu matek a včelstev.
Děti vezměte s sebou, zabaví se se v dětském koutku, kde poznají včelky a čmeláky zblízka.
Výbornou kávou a medovými dobrotami vás navnadí medokavárna.
Souběžně s veletrhem probíhá na Černé louce festival Zdraví & Duše, který obě akce
propojuje svým zaměřením na zdraví a alternativní medicínu. Navštívíte je za jedno vstupné.
Vstupné: (na akci platí Černá karta 2021)
110 Kč – plné
60 Kč – děti 6-15 let, studenti 16-26, senioři nad 63 let, TP, ZTP, ZTP/P
Zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P.
Vstupenky zakoupíte online v předprodeji prostřednictvím webových stránek
www.vcelaostrava.cz nebo osobně na infocentrech OstravaInfo v Ostravě do 3.9. 2021 do
10:00, poté už jen na místě.
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Na veletrhu Včela a festivalu Zdraví a Duše platí stejná hygienická opatření, která jsou
v souladu se stávajícím nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR. Podrobnosti najdete na
webu v sekci Návštěvník.
Na místě bude k dispozici možnost antigenního testování, a to přímo před akcí. Testovací stan,
v němž bude testování probíhat, bude připraven vedle vstupu na akci, a to po oba dny v době
od 10:00 do 18:00 hod. Testovací stan může využít kdokoliv z veřejnosti.
Dle aktuálních platných opatření Ministerstva zdravotnictví musí návštěvníci (včetně dětí
mladších 6 let) kulturní a společenské akce prokázat splnění jedné z následujících podmínek
vstupu:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (oficiální odběrové
místo),
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší
než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
(druhé u dvoudávkových
vakcín,
první
u jednodávkových
vakcín),
musí
uplynout nejméně 14 dní.
Prosíme návštěvníky, aby během akce dodržovali rozestupy a ve vnitřních prostorách a měli
nasazeny respirátory.
Více informací o akci www.vcelaostrava.cz
www.facebook.com/events/945961189313300.
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