Predbežný plán našich podujatí SVSJČ v nasledujúcom období:

13.4.2013

24.4 - 27.4. 2013

26.5.2013 v nedeľu
Plánujeme

V mesiaci auguste 2013
22.-25.8..2013

autobusový zájazd do Trenčína na Výstavu včelárstva,
záhradníctva, životného štýlu, poľovníctva, rybárstva...
Zájazd zrealizujeme dvoma autobusmi.
Jeden pôjde po trase : Žilina SAD odchod 6.45hod. - Dlhé PoleOÚ - VR-Ivor - Kotešová - Bytča aut. nástupište 8.00 hod.Mikšová -Považská Bystrica železničná stanica a Trenčín. Druhý
autobus pôjde po trase Žilina – Bernolákova ulica 7.30 hod Dolný Hričov - Bytča 8.00.hod.- Maršová- Rašov - Považská
Bystrica Dom služieb a Trenčín.
Účastníci zájazdu, ktorí sú zároveň aj odoberateľmi časopisu
Včelár, nemusia si z časopisu vystrihovať poukážku na zľavnené
vstupné, nakoľko budeme kupovať hromadne lístok pre celý
autobus, kde je rovnaká zľava ako na spomínanej poukážke. Ak by
sa niečo zmenilo vo výške zľavneného vstupného budem vás včas
informovať.
máte možnosť individuálne navštíviť výstavu
v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, pod názvom Včely,
Med a včelárstvo a Kvetena - Jarná záhrada.
autobusový zájazd na včelársku púť na Sv. Hostyn.
na Moravu (okres Kroměříž.)
zúčastniť sa brigády na Včelársku Paseku v Kráľovej pri Senci.
Buď by sme brigádu zrealizovali vo väčšom počte účastníkov,
pokiaľ by včelári prejavili záujem o formu takejto pomoci, kde by
sme sa vybrali mikrobusom ,alebo ak sa nenaplní dostatočný
počet brigádnikov, tak zrealizuje brigádu individuálne aspoň
jedným osobným automobilom. Po dohovore so správcom
skanzenu priateľom Rudolfom Moravčíkom budete o termíne
brigády včas informovaní
autobusový zájazd k priateľom Juráňovcom
na rodinnú včelársku farmu do Skaličky , je to obec neďaleko
Hraníc na Morave. Termín zájazdu Vám bude včas oznámený.
máte možnosť individuálne navštíviť výstavu Včelársku výstavu v rámci Agrokomplexu v Nitre.

14.9. 2013

autobusový zájazd na Celonárodnú včelársku výstavu do Banskej
Bystrice.

21.9.2013

ak bude záujem, môžeme opäť navštíviť výstavu nášho
včelárskeho obvodu v Bojniciach spojenú s návštevou ZOO
Bojnice poprípade Bojnického zámku.
uskutočníme posledný autobusový zájazd na Včelársku výstavu do
Ostravy - Černá Louka, podľa zaujímavého programu pre včelárov
, ktorý ešte nemám k dispozícií.

28.9.2013 alebo 29.9.2013

v dňoch 29.9. – 4.10.2013

prednášky z NP v
podpornom roku 20132014 - sa budú konať
od októbra 2013.

bude organizovať SZV autobusové zájazdy, možno aj jeden
letecký. Pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli zúčastniť 43.
Celosvetového kongresu včelárov Apimondie
v Kyjeve,Záujemcovia, môžete sa predsedovi SVSJČ záväzne
priebežne prihlásiť.

Zatiaľ nám prisľúbili svoju účasť títo lektori:
Z Prírodovedeckej fakulty Mendelovej Univerzity z Brna Ing.
Antonín Přidal PhD., z Veterinárnej Univerzity z Brna MVDr.
Zdeněk Klíma,
z Fakulty
prírodných vied z Univerzity Palackého z Olomouca Mgr.Jiří
Danihlik
a Bc.Michal Počúch.
O všetkých prednáškach budete včas informovaní.

