ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ o.s. ZO Načeradec okres Benešov
Vás srdečně zvou na včelařskou výstavu, která se koná v rámci oslav 100 - letého výročí založení
včelařské organizace v Načeradci, založené dne 22.11.1913.
Oslavy se uskuteční v místní sokolovně a ve školní jídelně s tímto programem:
Dne 20.července 2013 v sobotu od 8,00 hod. se ve školní jídelně uskuteční kurz

medového pečiva, který

povedou učitelky zpracování včelích produktů paní PhDr Jarmila Píchová a pí. MgA. Lenka
Kortánková
Dne 27. a 28. července 2013, v sobotu a v neděli, bude v sále sokolovny včelařská výstava historického i
současného včelaření s promítáním odborných včelařských filmů, ukážeme vám jak žáci pracují ve
včelařském kroužku a ti nejmenší se zabaví na dětské diskotéce, aby si rodiče mohli v klidu prohlédnout
výstavu. Pro děti jsou připraveny soutěže se zajímavými odměnami. Bude možné nechat se ozdravit
medovou masáží, je také zajištěn prodej včelařských potřeb a k vidění bude i výroba předmětů z vosku.
v sobotu od 10,00 hod. slavnostní schůze

.

od 11,30 hod. slavnostní zasazení památné lípy ke stoletému výročí

.

od 13,00 do 20,00 hod. výstava s přednáškou a s programy pro veřejnost

.

Ve 13,00 - 14,00 hod přednáška o včelařství pro veřejnost, kterou povedou přednášející
odborník .
přítel MVDr. Miloslav Peroutka, člen Republikového výboru ČSV a učitel
včelařství přítel Antonín Zrno, člen OO KRK Benešov

od 16,00 hod. živá hudba
v neděli je otevřeno od 10,00 do 16,00 hod.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Načeradec, myslivci budou mít v sále svoji
samostatnou expozici.
Po celou dobu výstavy je zajištěno občerstvení.
Všechny zájemce srdečně zve ZO ČSV Načeradec okres Benešov, informace na www.vcelari.naceradec.cz
nebo na tel. 603274762 u předsedy př. F. Richtra.
Zájemci mohou spojit návštěvu naší výstavy s výletem na zámky Konopiště a Jemniště, prohlédnout si hrad
Český Šternberk. Mohou navštívit Muzeum včelařství Podblanicka v Louňovicích pod Blaníkem a také
Včelařské muzeum v Hulicích nebo se projít zajímavou jeskyní v Chýnově.

