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Krajské predsedníctvo Regionálnych
Spolkov včelárov Slovenska Prešovského
kraja a  Regionálny spolok včelárov Sloven-
ska Humenné
pozýva všetku

včelársku i nevčelársku verejnosť na
1. ročník Krajského medového festiva-
lu, ktorý sa uskutoční 4. 8. 2012 v kul-
túrnom dome v Humennom.

Program podujatia:
  8.00 hod. – Slávnostné otvorenie Krajského medového festivalu
10.00 hod. – Svätá omša v kostole Všetkých svätých v Humennom
11.00 hod. –  Sprievod účastníkov mestom Humenné

- presun do Kultúrneho domu Humenné, kde sa v čase
od 11.00 – 16.00 hod. uskutoční:

- ochutnávka medov a medovín
- laické hodnotenie medov a medovín

                      - predaj medov a medovín
- predaj včelárskych potrieb a pomôcok

16.00 hod. – Vyhodnotenie súťaže o najlepší med a najlepšiu
medovinu

                     – Udelenie odmeny pre najlepší med a najlepšiu medovinu
17.00 hod. – Ukončenie festivalu

Andrej Fedkov
krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo

za Prešovský kraj

Krajský medový festival

na východe Slovenska

Po veľkom úspechu
1. ročníka KMF Bansko-
bystrického kraja v roku
2011, Vás všetkých srdeč-
ne pozývame na 2. ročník
Krajského medového fes-
tivalu Banskobystrického
kraja, ktorý sa uskutoční
18. 8. 2012 v priestoroch
Mestského trhoviska v Žar-
novici.

2. ročník KMF v Žarnovici sa začne svätou omšou v kostole sv.
Petra a Pavla v Žarnovici, pokračovať bude heraldickým sprievo-
dom včelárov i nevčelárov za doprovodu dychovej hudby Hodru-
šanka námestím na Mestské trhovisko Žarnovica, kde budú počas
celého dňa prebiehať súťaže o najlepší med, najlepšiu medovinu,
najkrajší medovník.

Všetci návštevníci budú môcť ochutnať najlepšie slovenské
medy a ponúknuť sa najchutnejšou medovinou, či obdivovať naj-
krajší medovník. V priestoroch Mestského trhoviska bude súčasne
prebiehať výstava výrobkov z vosku, výstava a predaj včelárskych
pomôcok a zariadení i multimediálna prezentácia o včelách, včelá-
rení a včelích produktoch.

 Všetkých Vás už teraz srdečne pozývame stráviť jeden krás-
ny deň pri priateľskom stretnutí včelárov a priaznivcov včelá-
renia.

 RNDr. Jozef Žigo
krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo

za Banskobystrický kraj

Včelári Žilinského kraja srdečne po-
zývajú všetkých včelárov i nevčelárov Slo-
venska, a tiež milovníkov medu a dobrej
medoviny na Krajský medový festival
spojený s ochutnávkou i predajom najlep-
ších slovenských medov a medovín, ktorý
sa uskutoční 4. augusta 2012 (v sobotu) v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, časť Bysterec.

Návštevníci podujatia
budú môcť ochutnať, ale i za-
kúpiť si najlepšie slovenské
medy a ponúknuť sa najchut-
nejšou medovinou. Pastvou
pre oči bude výstava najkraj-
ších slovenských medovníkov.
Tí zdatnejší si môžu vyskúšať
odlievanie voskových sviečok
a figúrok z vosku.

 V priestoroch Mestského kultúrneho strediska bude súčasne
prebiehať výstava a predaj včelárskych pomôcok a zariadení.

Občerstvenie pre všetkých účastníkov je zabezpečené,
dobrá nálada a záujem návštevníkov vítaný...

Ing. Martin Kosa
krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za Žilinský kraj

P O Z V Á N K A
na Agrokomplex v Nitre

Včelári z Regionálneho Spol-
ku včelárov v Šali srdečne pozý-
vajú všetkých návštevníkov
39. medzinárodnej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex Nitra v dňoch
23. – 26. 8. 2012 navštíviť výstav-
ný a prezentačný stánok Spol-
ku včelárov Slovenska, kde
budú môcť okrem iného ochutnať
najlepšie slovenské medy, alebo
sa ponúknuť najchutnejšou slo-
venskou medovinou. Pastvou pre
oči bude výstava najkrajších slo-
venských medovníkov.

Ľudovít Žilinský
krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo

za Nitriansky kraj

P O ZVÁNKA

P O Z V Á N K A
na

Krajský medový festival SVS Banskobystrického kraja

Pozvánky na KMF




