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Bytčania na cestách…
Dňa 14.4.2012 sa pod patronátom nového vedenia R SVS Bytča
už tradične konal zájazd včelárov Regionálneho Spolku včelárov Slovenska Bytča do Trenčína – na výstavisko ExpoCenter, kde prebiehal
16. ročník výstavy Včelár – Záhradkár – Zdravý životný štýl.
Včelári z Bytče a okolia i ostatní návštevníci podujatia mali príležitosť oboznámiť sa s množstvom rozličných nových vynálezov

v našom odbore – včelárení. Ako tradične na podujatí nechýbali predajcovia včelárskych potrieb, včelích produktov a ďalších predmetov
súvisiacich so včelárskou tematikou. Súbežne so včelárskou výstavou prebiehala aj výstava Záhradkár, takže sa včelári mohli postarať
aj o rozšírenie paše pre svoje včielky. Bohatý sprievodný program
bol príjemným spestrením podujatia. Mali sme napríklad možnosť
vypočuť si folklórnu hudbu či poľovnícke signály, potleskom podporiť tanečné vystúpenia mládeže, alebo sa dozvedieť niečo zaujímavé
o vtáčích dravcoch, ktoré boli na podujatí naživo prezentované.
Menším sklamaním bola expozícia medovníkov, kde bolo veľa expo-

nátov zastúpených iba fotografiami, avšak môžeme konštatovať, že
úroveň výstavy sa každým rokom zvyšuje.
Ing. Magdaléna Šútorková
predseda R SVS Bytča

Informácia pre členov
R SVS Piešťany

Pozvánka na
včelársku výstavu
Regionálny Spolok včelárov Slovenska Bretka pozýva všetkých členov SVS i širokú včelársku i nevčelársku verejnosť na svoju

1. včelársku výstavu,
ktorá sa bude konať v Tornali
v dňoch 15. – 22. júna 2012.

Dňa 7. 7. 2012 organizuje R SVS Piešťany pre svojich členov

zájazd na farmu pána Kolomého
v Starom Měste u Bruntálu (ČR).
Prosím členov, ktorí majú záujem o účasť na tomto podujatí,
aby svoj záujem nahlásili svojim AÚVL.
Odchod z Autobusovej stanice Piešťany: 7. 7. 2012 o 6:00 hod.
Cena zájazdu: 5€ / osoba
Miroslav Habr, predseda R SVS

Vystavené budú rôzne včelárske
pomôcky, náradie, odborná literatúra, ukážka včelej rodiny – živé včely, medové zákusky, ochutnávka medu a medoviny, ukážka vytáčania
medu a mnoho ďalších zaujímavých
exponátov
Slávnostné otvorenie výstavy
bude 15. 6. 2012 o 16.30 hod.
Všetci ste srdečne vítaní
Majoros Jácint
R SVS Bretka

