
Konečná archivní verze programu
Proč se bude festival konat a co přinese

Skupina včelařů ze ZO ČSV v Kopřivnici a jejich přátelé se rozhodli opětovně v roce
2017 uspořádat Festival medu a písničky. V podstatě to bude již čtvrtý ročník, který
představuje s výjimkou prvního startovního roku, třídenní akce s bohatým
programem. Ten je sestaven tak, aby poskytoval informace včelařům a to jak
začátečníkům, tak i zkušeným stařešinům z různých oblastí včelaření. Aby takové
informace byly fundované, tak si k jejich předávání pozvali na slovo vzaté odborníky.
Veřejnosti budeme opět poskytnovat informace o včelích produktech, jejich možném
užití a významu včelaření. Zvláštní pozornost budeme věnovat dětem. Těm předáme
základní informace a aby se uchytily v jejich myslích, spojíme je konkrétním prožitkem.
Jsou pro ně na festivalu připraveny soutěže, a to jak pro děti z mateřských školek, tak
i pro žáky základních škol. a když to budou soutěže tak je samozřejmě vyhodnotíme
a oceníme ty nejlepší. a navíc již v předfestivalovém období jsme připravili pro děti i
jejich rodiče informace na různých akcích. Považujeme je za přirozenou součást samotného festivalu, který je vyvrcholením aktivit
pořadatelů pro veřejnost v příslušném kalendářním roce.

Pořadatelé nebudou šířit jen informace včelařské. Festival povědomí o jeho existenci
umocní i dalšími aktivitami, které rozšíří prožitky návštěvníků. Ty pak možná ovlivní
délku doby uložení všech informací v jejich paměti.
Ve festivalových dnech v areálu muzea Fojtství budou drobní obchodníci, aby
nastínili, jak může vypadat včelařský jarmark. Připraveny jsou i soutěže o nejlepší
med a medovinu i když ne každý včelař je s výsledky své práce spokojen. Jako
rozšíření kvasu z medu budou k medovině nabídnuty vinné produkty i jihomoravským
vinařem v tradiční degustaci, ve třech skupinách vybraných vín. Včelařova tombola
poslouží těm, kteří rádi drobně hazardují a dokážou se těšit z drobných výher.
Kulturní zážitky a pobavení nabídnou také divadelní představení jak pro děti tak
dospělé.
A když je to festival jak medu tak písničky, tak i písniček a melodií a tanců se
návštěvníci samozřejmě dočkají. Z hudební produkce kromě diskdžokejových mixů si

budou návštěvníci moci poslechnout také nabídku lidovek, country muziky, tak žánry popu, rocku i metalu. Vystoupí jak s naše "stálice",
tak i skupiny, které dosud náš festival nenavštívily.
Pořadatelé doufají, že se podařilo sestavit takový mix akcí, kdy si návštěvník jakékoliv věkové kategorie může něco vybrat, co ho
zaujme a hlavně si zapamatuje, že tu jsou včelaři, kteří rozumí svým včeličkám a kromě toho mají dost přátel se kterými jsou schopni
takovou akci zrealizovat. Za úplný vrchol takovéhoto snažení budeme považovat to, když budou v následujícím roce pátrat, kdy že to
ten Festival medu a písničky v Kopřivnici zase bude.
Snad budeme mít i po čtvrté za sebou šťastnou ruku ve výběru termínu konání festivalu a i příroda a počasí nás podpoří. Návštěvnost
byla v předchozích letech taková, že se všichni, kteří se na organizaci a průběhu festivalu podíleli mohli po jeho ukončení říci,
nevěnovali jsme tento čas festivalu zbytečně. Poskytli jsme lidem poučení i zábavu. Stojí za to, pokusit se festival zachovat a vytvářet z
něho dlouhodobou tradici.
Protože nejde jen o návštěvníky - včelaře, ale o širokou škálu návštěvníků - lidí různých věkových kategorií a zájmů , jsou pořadatelé
připraveni přivítat ve svých řadách kromě včelařů a jejich přátel i další aktivní osoby. Přivítáme každého, kdo je ochoten takovou akci
vylepšit a hlavně přiložit ruku k dílu a věnovat část svého volného času pro poučení a zábavu svého okolí. Takže se nestyďte, přijďte
mezi nás. Jak nás kontaktovat najdete na našich webových stránkách.
V další části festivalového webu budeme dál postupně rozšiřovat a upřesňovat informace o tom, kdo se připojil k podpoře akce, co je v
programové nabídce a samozřejmě i změny, kterým se v běžném životě a každodenním plánovaní nelze vyhnout.
Protože již máme za sebou nějakou "tradici", můžete nahlédnout co lze očekávat ve videostřípcích z festivalu roku 2016 v délce skoro
34 minut.

Festival medu a písničky má samozřejmě i informační plakát a reklamní banner. a také úplnou novinku. SUNAR rock, který je od
prvopočátku kulturním partnerem v tomto roce pro festival složil a nahrál skladbu s názvem Domov můj, která by se měla stát ústřední
melodií našich festivalových dní, videoklipů a fotoprezentací z jeho průběhu. Budete si ji i vy moci kdykoliv poslechnout z festivalových
webových stránek od letošního roku.

 

 Litujeme, Váš
webový prohlížeč neumí zobrazit

přehrávač. SUNAR rock - Domov můj   

Vstupné

Návštěvnost loňského festivalu nás přinutila vážně prodiskutovat a reagovat na otázky bezpečnosti a sociálního zázemí. Nakonec jsme
dospěli k názoru, že i za cenu výběru vstupného na část festivalu budeme muset tyto zvýšené nároky na pořádání vynaložit. Výsledné
rozhodnutí je následující: 
Na Festivalu medu a písničky bude vybíráno vstupné od návštěvníků starších 15 let a to na jeho část v pátek a sobotu ve výši 29,-Kč. 
     v pátek   od 14:00hod do 20:00hod 
     v sobotu od 13:00hod do 19:00hod 
Vzhledem k tomu, co se v tuto dobu na festivalu návštěvníkům nabízí věříme, že návštěvníci ho budou považovat za symbolické.

A kdeže to Fojtství je?

To Vám ukazuje i následující mapa

Festival medu a písničky 2017 7.-9. září Kopřivnice - Fojtství   
Festival 

2017
Festivalový 

Archiv
Včelařské 

stránky

https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/files/festival_medu_2017_reklama.pdf
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=of
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=op
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=p1
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=p2
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=p3
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=pk
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=ad
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=av
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=ak
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/festival_2017.php?sel=fk
https://www.vcelari-koprivnice.cz/fmp-2016-prubeh/vcelarsky_den_2016_koprivnice_p.php
https://www.vcelari-koprivnice.cz/vcelarsky_den_2015_koprivnice_popis.php
https://www.vcelari-koprivnice.cz/vcelarsky_den_2014_koprivnice.php
http://www.vcelari-koprivnice.cz/
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Zobrazit na Mapy.cz

Doprovodný program

Festival medu a písničky je samozřejmě akcí pro propagaci včelaření a k rozšíření povědomí o něm mezi lidmi spolu s akcemi, které
mají i zájemce o tuto činnost včetně včelařů poučit. A k tomu na festivalu určitě patří i akce, které mají pobavit návštěvníky všech
věkových kategorií. Ale to by podle nás bylo pro propagaci včelařství málo. Samotný festival považujeme za vyvrcholení včech našich
aktivit, které pro zvýšení povědomí lidí o včelaření v daném roce naši členové ZO ČSV vykonávají. V průběhu roku před konáním
festivalu mohli občané a jejich děti navštívit některé včelaře nebo prezentační stánek. A kde a kdy se to odehrávalo? Jestli Vás to
zajímá, tak stačí číst dále.

Týden pro rodinu v Kopřivnice 13.-20.5.2017

Neděle 14.5.2015 se stala dnem otevřených dveří na včelnici rodiny Kostelníkovy,
která se v kompletní sestavě stara o příchozí návštěvníky. A ukázalo se, že to byl
jeden den z týdne pro rodinu. Na včelnici jsme mohli potkat rodiny a návštěvníky
všech věkových kategorií. Kostelníkovi jistě měli radost s mladé generace - dětí.
Jejich zájem o to, co a jak je v úle a jak vypadá skutečný včelař i včelnice je potěšil.
Na oplátku a jako poděkování za zájem o tuto oblast lidské činnosti si děti mohly
zkusit nazdobit medový perníček a ochutnat med. Starší doprovod mohl ještě
kromě medu i koštnout Kostelníkovic medovinu. Na některých bylo zjevně vidět, že
by koštovali i delší dobu - medovina jim zachutnala. No a tak mnozí zjistili že se o
med a medovinu mohou zasloužit nejen tak, že z portmonky vytáhnou peníz a
dobrotu si odnesou domů, ale i tím, že začnou vážně uvažovat o včelaření a místo
produktů koupí potřeby pro včelaření a začnou včely chovat. Ale i když nezačnou
včelařit, pak to nevadí, určitě jim včelařské řemeslo a včelí produkty zůstanou v
paměti a pak se podařilo uložit dalším spoluobčanům informace o včelaření do
jejich hlav. A to je to, proč Kostelníkovi otevřeli veřejnosti svou včelnici. Za tuto akci
jim patří poděkování jak ze strany ostatních včelařů, tak ze strany veřejnosti.

Den země v Kopřivnici 16.5.2017

Tato akce organizovaná městem Kopřivnice se stává místem, kde v posledních letech byla naše ZO ČSV partnerem a jinak tomu
nebylo ani v tomto roce. Na včelaškém stánku bylo možno ochutnat medové perníčky a také si je ozdobit, vytvořit svíčku ze včelího
vosku, ochutnat med a medovinu, podívat se na malou výstavku o včelaření, prohlédnout si živé včely v proskleném úle a seznámit se
s některými včelařskými potřebami od drobných pomůcek až po starší, stále funkční medomet na ruční pohon. Víc se snad ani pro
popularizaci včelařství v tomto dni ani nedalo vykonat. Navíc se tato akce stala již místem, kde se návštěvníci mohli dozvědět, že naže
ZO jako další aktivitu chystá Festival medu a písničky. A nakonec musíme poděkovat aktivním včelařům, kteří se o vše co se na
stáncích dělo postarali. Byli to zejména př.Bučánková, Němec, Kostelníková a Petráš.

Včelaři školkám

Tato aktivita již také začíná mít pravidelný charakter a děti z mateřské školky se
mohly i letos dočkat možnosti dozvědět se něco více o včelách od povolané osoby,
včelaře. Jedna Mateřská školka Francouzská využila nabídku a navštívila 8.6.
našeho předsedu, př.Oldřicha Němce na jeho včelnici. Tam se 40 dětí a jejich
doprovod dozvěděli mnoho informací ze života včel. Při tom přímo na včelnici viděly
v čem včelky žijí, do čeho sbírají med a jak se med z rámků dostane do sklenic.
Mohly samozřejmě nahlédnout i do živých včel. A cože to mají děti v rukou na
fotce? No přece lžičku na kterou od př.Němce dostaly med k ochutnání. A co již
není pro nás překvapením, existují děti, které podle jejich vyjádření teprve na této
akci poprvé ochutnaly med. Když tuto zkušenost s malými dětmi nebereme úplně
vážně, pak ochutnávky dospělejší mládeže soutěžních medů slyšíme tento výrok
rovněž dost často. A je nám takových dětí trochu líto.
V současné době se připravuje ještě jedno včelařské setkání s dětmi v mateřské
škole, které se možná uskuteční až v září po našem festivalu. V hodnocení
festivalového dění, které tradičně popíšeme i letos se k této připravované akci ještě
vrátíme.

Vzdělávání v řemesle zpracovávající včelí produkty

Náš festivalový program obsahuje i ukázky z pernikářské práce. Jedna kategorie
perníčků nese název medové. A na našem festivalu tuto činnost zastupovala členka
OO ČSV Nový Jičín, přítelkyně Maruška Bučánková. Zaslouží poděkování, že
každoročně na festivalu i jiných našich akcí je aktivně jako pernikářka přítomna.
Aby nemusela nést sama tento úkol a na zájem některých žen a dívek našich
včelařů, byl uspořádán celodenní kurz pečení a zdobení medových perníčků. A to
nám dovoluje již nyní hrdě konstatovat: Budeme mít naše pernikářky!
29.7. se v Trhové kamenici pod vedením zkušené perníkářky naše čtyři šikovné
holky učily, fígly jak udělat perníčky ty nejlepší, jak vymazlit jejich barvu, kouzla a
čáry s cukrovou polevou nad perníkovými kousky a jejich úpravu pro prodej.
Sami můžete posoudit jak jim to šlo viz foto, a doufáme že na festival přijdete sami
zhodnotit a ochutnat jejich výtvory.
Zkušený dohled zajišťovali př. Němec a př. Kostelník, kteří měli i jiné úkoly.

Navštívili Včelařské učiliště v Nasavrkách kde od paní ing. Novotné obdrželi k zapůjčení naučné panely a naučný úl pro ukázky na
našem festivalu, dále pak firmu Apivital v Dobrušce a firmu Pleva v Potštejně , kde obdrželi na festival hodnotné ceny do včelařské
tomboly. Máte se na co těšit….

https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/files/Festival_medu_2017_a.pdf
http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=53
http://www.apivital.cz/
https://www.pleva.cz/


Propagace včelařství na Dožínkách v Závišicích

V ZO ČSV Kopřivnice je pár včelařů a jejich rodinných příslušníků, kteří nejen že se
starají o svá včelstva a organizují festival, pracují v ZO aaktivizují i ostatní členy
domácnosti k propagaci včelaření. Je to činnost v jejich rodinách silně zakořeněná.
A i díky nim se podařilo na Dožínkových slavnostech v obci Závišice propagovat
včelaření. Průběžně so o propagaci v této obci starají samotní včelaři, organizovaní
v naši ZO. Kdo v obci chce již o nich určitě ví. Uživatelé včelích produktů tam nalezli
své včelaře. A na akci dne 19.8.2017 jim pomohli kolegové z Kopřivnice. A o co byl
na stánku včelařů zájem. O košt dobrého moku z medu - medovinu a svůj první
úspěch oslavily i pernikářky, které se přesvědčily, že to co s perníčky dokázaly
vzbudilo zájem. Holt se dobře učily. A vůbec nevadilo, že Dožínkám počasí letos
moc nepřálo.

Kdo festival podporuje

Již předchozí ročníky prokázaly, že bez pomoci organizací a firem se nedá akce takového rozsahu a obsahu provést. Bez pomocných
finančních prostředků a materiální pomoci to nejde. ZO ČSV v Kopřivnici nedisponuje takovými zdroji, které by na konání akce stačily.
Proto mají a budou mít naši partneři stále své místo mezi těmi, kdo se o Festival medu a písničky zasloužili. Proto jako poděkování za
projevenou přízeň věnujeme místo na naši festivalové stránce. Díky nim můžeme festival připravit s významnou mírou jistoty.
Místo nezi podporovateli festivalu mají i mediální partneři, kteří i mimo naše propagační aktivity seznamují širokou veřejnost o této akci.
Pomáhají se tak postarat o to, aby možnosti ke vzdělání, poznání i zábavě využilo co nejvíce zájemců.
Mezi podporovatele samozřejmě patří také organizátoři a všichni jejich aktivní pomocníci a ostatní, které jsme sice blíže nespecifikovali,
ale o konání festivalu nebo realizaci jakékoliv jeho jednotlivé části programu se nějak zaslouží nebo aktivně zúčastní.
Proto ZO ČSV Kopřivnice všem jménem svým i jménem budoucích návštěvníků festivalu děkuje. A komu to poděkování konkrétně patří,
vidíte v následující části. A určitě jejich seznam bude daleko větší a téměř úplný bude zveřejněn po festivalu na našem webu, tak jako v
minulých letech.

Generální partneři Festivalu medu a písničky 2017

Mediální partneři Festivalu medu a písničky 2017

Hlavní partneři Festivalu medu a písničky 2017

https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/c
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/a
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/b
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/d
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice
http://ktk.cz/
http://www.mhfilm.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/clanky-casopis-vcelarstvi.html
http://www.kudyznudy.cz/?utm_source=kzn&utm_medium=partneri_kzn&utm_campaign=banner
https://polar.cz/
http://www.zsalsova.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/
https://www.brose.com/cz-cz/brose-in-cz/
http://www.itsbrno.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
http://www.zavisice.cz/


08:30 - 12:30 Včelařské soutěže - mateřské školy ZO ČSV Kopřivnice

Partneři Festivalu medu a písničky 2017

Pořadatelé a jejich pomocníci, bez kterých by festival 2017 neproběhl

Program festivalu

Celý program festivalu je již sestaven tak, aby v něm nevznikaly zásadní změny. Vzhledem k tomu, že je ještě dost času do jeho
zahájení, mohou se odehrát nějaké události, které ho ovlivní. Pořadatelé pak budou muset provést korekce a úpravy. Zároveň se jistě
objeví nápady, jak průběh pozměnit, aby návštěvníkům co nejvíce vyhovoval. Ale již dnes víme, že nevyhovíme všem a doufáme, že
nám to bude prominuto.
Dosavadní program představuje soupis jednotlivých festivalových aktivit a akcí, které budeme postupně doplňovat podrobnějšími
informacemi, které si kliknutím na tlačítko "Více informací" můžete zobrazit. A podle nich se rozhodnout, co Vás zajímá. A aby to nebyly
jen "suché" texty, pak tam postupně uvidíte i obrázky, ve většině případů z předchozích ročníků, aby akci přiblížily. A pak si můžete
zkontrolovat své kalendáře, zda tam máte zapsáno "Navštívit festival". A vězte, že se Těšíme na setkání.

První festivalový den - 7.9.2017
Den medoviny, vína a burčáků

Několik tématických soutěží pro děti mateřských škol se včelařskou tématikou

ZO ČSV Kopřivnice pro děti mateřských škol připravila sérii soutěží. Každá soutěžní disciplína je samostatně hodnocena. Po
ukončení všech disciplin je určena vítězná školka. Vítězem bude ta, která absolvuje soutěžní úkoly a předvede, že si s nimi
dokázala poradit.

Tomáš
Kostelník

Oldřich
Němec

Ivo
Indrák

Pavel
Matula

http://www.metalbrus.cz/
https://penzion-pod-bilou-horou.hotel.cz/
http://vast-oil.lyson.cz/
http://www.vahala.cz/
http://www.pivovar-regent.cz
http://www.agrotrans-otice.cz
http://www.videokolar.cz/
http://www.ptacekmichal.cz/
http://medovina.cz/
http://drevene-sochy.webnode.cz/
http://www.deviro.cz/
http://vast-oil.lyson.cz/
https://www.facebook.com/knihaapiterapie/
http://www.pokornydacice.cz/plastove-ramky/
http://www.souvnasavrky.cz/
http://www.alve.cz/cz/uvod.html
https://www.pleva.cz/
http://www.apivital.cz/
http://www.vemena.cz/o-nas/


Překážkový běh ve včelařském klobouku
Sestavování nástavkového úlu
Zdobení medových perníčků
Poznání přírody - včela (motýl, mravenec, …)
Výroba svíček ze včelího vosku
Stloukání rámků - disciplina pro paní učitelky

09:30 - 11:30 Řemesla Přizvaní řemeslníci

09:30 - 11:30 Divadlo Klaun Pepíno Prcek Klaun Pepíno Odry

11:00 Dětská diskotéka Machala Tomáš Kopřivnický hitmaker

15:00 - 19:00 Kurz - přednášky Ing. Petr Ženčica – včelař a učitel včelařství SOUV Nasavrky

14:00 - 18:00 Prezentace ZO ČSV Kopřivnice

15:00 Dětská diskotéka Machala Tomáš Kopřivnický hitmaker

Pro festival 2017 byly vybrány následující disciplíny:

Ukázky práce a dovedností jednotlivých řemeslníků

Pro letošní festival jsme zajistili účast řemeslníků, aby návštěvníkům předvedli,
co provozování řemesla jako je včelař, perníkář a svíčkař "obnáší". Jsou to
řemesla bezprostředně související se včelami a jejich produkty. Aby toho
nebylo málo, tak se nám podařilo opět přesvědčit k účasti na našem festivalu
rovněž uměleckého kováře a řezbáře motorovou pilou. Tradiční řemesla
související se včelami a včelařením budete moci spatřit každý den.

Zábavné hry s klaunem pro děti MŠ Balónky - Cukrová vata Klaunova minidiskotéka

Na festivalu v minulém roce klaun Pepíno dokázal pobavit a zaujmout děti
mateřských škol, které navštívily mezi soutěžemi prostor, kde své aktivity s
dětmi provozoval. Děti se bavily a my věříme, že se mu to stejně dobře podaří i
v tomto roce a jsme rádi, že naše pozvání přijal. Děti se mohou těšit na jeho
vystoupení.

DJ Stoupa

Děti si rády zaskotačí. A když jim k tomu pomůže hudba, rády svému okolí
předvádějí, co v nich vězí. A rozhýbat je zatím v předchozích třech ročnících
vždy dokázal, kopřivnickým návštěvníkům diskoték známý, DJ Stoupa. A to není
jeho jediná festivalová funkce. Prozatím vždy účinně dokázal se svým
sekundantem Tomášem Kostelníkem v roli komentátora vybídnout k soutěžím,
okomentovat dění na festivalu a upozorňovat návštěvníky na akce, které
budou právě realizovány.

Kurz pro (né jen) začínající včelaře – Včelařský rok a základní technologie včelaření - vysoké nástavky / nízké
nástavky

Jeden z fundovaných učitelů včelařství, který se stará nejen o výuku studentů
na Středním odborném učilišti včelařství v Nasavrkách, ale i o svá včelstva je
zárukou pro včelaře, že se na kurzu - přednášce dozvědí, to co odpovídá
současným trendům ve včelaření a používaných úlových sestav. Samozřejmě
že nebude přednáška zaměřena jen na včelaře, ale informačně přístupna
zájemcům o tuto oblast činnosti bez jakýchkoliv předchozích znalostí.

Výstava - prezentace ZO ČSV Kopřivnice a promítání krátkých filmů o včelaření u nás

Opět jsme získali svolení k použití videí z dvd produkce Studia Kolář se
včelařskou tématikou. V tomto roce chceme návštěvníkům festivalu přiblížit
předchozí Festival medu a písničky video střípky s jednotlivých akcí. Tyto videa
budou vyplňovat čas mezi přednáškami nebo akcemi v místech, kde na
festivalu budeme mít potřebnou audiovideo techniku. Někteří návštěvnící v
minulých ročnících využili této příležitosti, aby dali svým nohám odpočinout a při
tom něco shlédnout.

DJ Stoupa

Děti si rády zaskotačí. A když jim k tomu pomůže hudba, rády svému okolí předvádějí, co v nich vězí. A rozhýbat je zatím v
předchozích třech ročnících vždy dokázal, kopřivnickým návštěvníkům diskoték známý, DJ Stoupa. A to není jeho jediná
festivalová funkce. Prozatím vždy účinně dokázal se svým sekundantem Tomášem Kostelníkem v roli komentátora vybídnout k
soutěžím, okomentovat dění na festivalu a upozorňovat návštěvníky na akce, které budou právě realizovány.

Víno, zpěv a dámská cimbálová muzika Radhošť z Beskyd

Na loňském festivalu se tato kapela "podepsala". Návštěvníci její vystoupení ve svých výrocích kladně hodnotili. Prostě se líbila a
při degustaci vín vytvořila příjemné prostředí, podobné tomu, které můžeme zakusit při návštěvách vinařů na jižní moravě. Výběr
proto byl jednoznačný.



16:30 - 18:30 Řemesla
Přizvaní řemeslníci

17:00 Ochutnávka Martin Doležal - Vinař z Hlohovce

18:00 - 22:00 ZO ČSV Kopřivnice ZO ČSV Kopřivnice

18:30 Ochutnávka Martin Doležal - Vinař z Hlohovce

20:00 - 22:00 Včelařská přednáška Petr Ženčica – včelař a učitel včelařství SOUV Nasavrky

19:30 Divadlo (pro dospělé) Divadelní soubor Kotouč - Štramberk

16:00 - 21:30 CMR - Radhošť CMR - Frenštát p. R
Ukázky
práce a

dovedností jednotlivých
řemeslníků

Pro letošní festival jsme zajistili účast řemeslníků, aby návštěvníkům
předváděli, co provozování řemesla jako je včelař, perníkář a svíčkař "obnáší".
Jde o řemesla bezprostředně související se včelami a jejich produkty. Aby toho
nebylo málo, tak se nám podařilo opět přesvědčit k účasti na našem festivalu
rovněž uměleckého kováře a řezbáře motorovou pilou. Tradiční řemesla
související se včelami a včelařením budete moci spatřit každý den.

VÝSTAVA A DEGUSTACE Moravských vín z Hlohovce

V tomto ročníku jsme hledali dalšího vinaře, který by ze své produkce provedl
seznámení s dalšími druhy vín. Výsledkem tohoto hledání je navázání
spolupráce s p.Martinem Doleželem z jihomoravského Hlohovce. Finální
nabídka byla sestavena do tří degustačních bloků. A aby nebylo těch novinek
málo, přidáme ještě další. Zajistili jsme pro degustaci zvláštní skleničky s
festivalovým logem v ceně 50,-Kč a tak kromě degustace získáte i
památku/suvenýr z našeho festivalu. Dovolíme si Vás na tu akci pozvat,
vinařství prošlo zkouškou na jedničku s hvězdičkou. A vy se k tomuto
hodnocení po degustaci jistě přidáte. A ještě k této akci přidáme, že se festival
koná v době zrání burčáků, a proto ani ten nebude chybět.
Co se bude ochutnávat v této části - Základní řada - Moravské zemské víno

Svatovavřinecké červené 2016, (suché)
Müller Thurgau, (suché)
Neuburské 2016, (polosuché)
Veltlínské zelené 2016, (suché)

Podrobnosti o celé degustaci s podrobnostmi o jednotlivých druzích vína si můžete přečíst 
v Katalogovém listu 7.9.2017

Včelařský večer u vína a medoviny při Cimbálu

Pokud se po dvou ročnících dá říci, že je to již tradiční část festivalu,
neformálního setkávání včelařů ZO ČSV Kopřivnice s ostatními občany. Během
roku se nikdy taková akce neuskutečnila a asi se ani nepodaří zorganizovat.
Chybí k tomu volný čas na obou stranách, příznivé počasí, dobrý mok pro
povzbuzení k diskuzi a muzika vyzývající ke zpěvu. Tyto podmínky jsou splněny
na festivalu. Jen jednu podmínku nemáme v rukou. Tou je příznivé počasí a
prot Vás zájemce prosíme, držte nám palce, ať nám příroda je rovněž příznivá.

VÝSTAVA A DEGUSTACE Moravských vín z Hlohovce

Jak je sestavena druhá část degustate - Standardní řada?
Ryzlink vlašský 2016, (polosuché)
Ryzlink rýnský 2016, (polosladké)
Rosé Frankovka 2016, (polosladké)
   Šampion růžových vín, Zlatá medaile Výstava vín Hlohovec 2016
   Zlatá medaile Výstava vín Sedlec 2016
Malverina 2016, (polosuché)

Podrobnosti o celé degustaci s podrobnostmi o jednotlivých druzích vína si
můžete přečíst 

v Katalogovém listu 7.9.2017

Včelí nemoci - důležitost zdravých včel, prevence a ošetřování

Jeden z fundovaných učitelů včelařství, který se stará nejen o výuku studentů
na Středním odborném učilišti včelařství v Nasavrkách, ale i o svá včelstva je
zárukou pro včelaře, že se na kurzu - přednášce dozvědí, to co odpovídá
současným poznatkům o včelích chorobách a jejich léčení či preventivních
opatřeních, které povedou k ozdravení včelstvech. Každý rok přináší nové
poznatky z výzkumů a ty je dobré si také vyslechnout.

Divadelní soubor KOTOUČ Štramberk uvádí situační komedii p. Nušiče TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ

Satirická komedie z pera srbského autora v níž se setkáme s velkou rodinou,
která při rozdělování dědictví zažívá vtipné situace. To je v hrubých obrysech
obsah divadelního představení, které určitě potěší některé naše návštěvníky.
Divadelní představení pro dospěláky není na festivalu žádnou novinkou. Jako
součást kulturních akcí se osvědčilo a zaujalo.

https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/files/katalog-vin.pdf
https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/files/katalog-vin.pdf


20:00 Ochutnávka Martin Doležal - Vinař z Hlohovce

08:30 - 13:30 Včelařská soutěž - družstva základních škol ZO ČSV Kopřivnice

10:00 - 11:30 Řemesla Přizvaní řemeslníci

10:00 - 18:00 Prezentace ZO ČSV Kopřivnice

10:30 - 15:00 Včelařská přednáška Ing. Petr Ženčica – včelař a učitel včelařství SOUV Nasavrky

11:00 - 15:00 YOUNG LIGHTERS YOUNG LIGHTERS - Odry

12:00 Dětská diskotéka Machala Tomáš Kopřivnický hitmaker

VÝSTAVA A DEGUSTACE Moravských vín z Hlohovce

Vyvrcholením degustace bude třetí část - Výběrová řada.
Hibernal 2015, (polosladké)
Savignon 2016, (polosladké)
   Cena kempu Apolo - vítězná odrůda výstavy Lednicko-valtického areálu 2016
   Zlatá medaile Výstavy vín Hlohovec 2016
Pálava 2016, (sladké)    Stříbrná medaile Výstavy vín Hlohovec 2016
   Šampion bílých vín, Zlatá medaile Výstavy vín Sedlec 2016
SEKT Medové šampíčko, (medovina)
Podrobnosti o celé degustaci s podrobnostmi o jednotlivých druzích vína si
můžete přečíst 
v Katalogovém listu 7.9.2017

Druhý festivalový den - 8.9.2017
Den perníku a guláše

Soutěž družstev základních škol ve včelařských znalostech

ZO ČSV Kopřivnice pro tuto festivalovou část připravuje sérií různých soutěží
pro žáky základních škol. Každá soutěž je hodnocena a po absolvování všech
soutěží je určen vítězný kolektiv. Tím je takový, který absolvoval soutěžní úkoly
a předvedl, že si s nimi dokázal poradit a od hodnotitelů získá největší počet
bodů. Nejlepší družtva obdrží diplomy a věcné ceny, jak jinak než něco co
souvisí s medem.
Pro rok 2017 byly vybrány následující soutěže:

Kvíz a práce ve včelách
Sestavování nástavkového úlu
Zdobení medových perníčků
Stloukání rámků - disciplina pro paní učitelky
Zdobení perníčků

Ukázky práce a dovedností jednotlivých řemeslníků

Na letošním festivalu již přislíbilo účast již několik řemeslníků, aby předvedli, co
provozování řemesla jako je včelař, perníkář a možná i svíčkař "obnáší". Jsou
to řemesla bezprostředně související se včelami a zpracováním včelích
produktů. 
Kromě nich se budou na festivalu prezentovat tak jako v minulém roce
umělecký kovář a řezbář motorovou pilou a možná další, kteří se stanou našim
překvapením.

Výstava - prezentace ZO ČSV Kopřivnice a promítání krátkých filmů o včelaření u nás

Opět jsme získali svolení k použití videí z dvd produkce Studia Kolář se
včelařskou tématikou. V tomto roce chceme návštěvníkům festivalu přiblížit
předchozí Festival medu a písničky video střípky s jednotlivých akcí. Tyto videa
budou vyplňovat čas mezi přednáškami nebo akcemi v místech, kde na
festivalu budeme mít potřebnou audiovideo techniku. Někteří návštěvnící v
minulých ročnících využili této příležitosti, aby dali svým nohám odpočinout a při
tom něco shlédnout.

Kurz chovu matek - šlechtitelská práce

Fundovaný učitel včelařství, který se stará nejen o výuku studentů na Středním
odborném učilišti včelařství v Nasavrkách, ale i o svá včelstva je zárukou pro
včelaře, že se na kurzu - přednášce dozvědí, to co odpovídá současným
trendům ve šlechtitelské práci při chovu matek.

Dívčí POProcková skupina z Fulneku

Tato poprocková dívčí skupina již není pro nás neznámá. Na náš Festival medu
a písničky se po pauze v minulém roce děvčata opět vracejí. Potěší tak své
fanoušky svou produkcí stejně jako předloni. A to nebude vše. Po odpočinku
po prvním vystoupení, uslyšíme děvčata ještě jednou.

DJ Stoupa

Děti si rády zaskotačí. A když jim k tomu pomůže hudba, rády svému okolí předvádějí, co v nich vězí. A rozhýbat je zatím v
předchozích třech ročnících vždy dokázal, kopřivnickým návštěvníkům diskoték známý, DJ Stoupa. A to není jeho jediná
festivalová funkce. Prozatím vždy účinně dokázal se svým sekundantem Tomášem Kostelníkem v roli komentátora vybídnout k
soutěžím, okomentovat dění na festivalu a upozorňovat návštěvníky na akce, které budou právě realizovány.

https://www.vcelari-koprivnice.cz/festival/2017/pred/files/katalog-vin.pdf


13:00 - 18:00 Soutěž odborná porota

15:00 - 18:00 Soutěž Ochutnávky pro veřejnost

15:00 - 15:40 YOUNG LIGHTERS YOUNG LIGHTERS - Odry

15:30 - 18:00 Řemesla Přizvaní řemeslníci

16:30 Loutková scéna – Divadlo pro děti Divadlo dětského diváka Přerov

17:00 - 18:30 LIMETAL LIMETAL - Hranice

Degustace gulášů

Soutěž v přípravě guláše na našem festivalu má již pevné a stabilní místo. Mezi
návštěvníky se každoročně najde dostatek gulášgurmánů, kteří s chutí posílí
své organizmy touto pochoutkou. Ještě se nestalo, že by nějaké to sousto
zůstalo netknuté. Co se navařilo, to se ohodnotilo a snědlo. Určitě i letos se
tato akce vydaří.

IV. ročník o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví IV. ročník o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice

Nikdy nemůže taková včelařská akce postrádat degustace včelích produktů,
medu a medoviny. Proto takovou soutěž, které se jako hodnotitelé zúčastní
samotní návštěvníci, najdete i na tomto festivalu.

Dívčí POProcková skupina z Fulneku

Tato poprocková dívčí skupina vystoupí v tomto dni podruhé. Potěší tak své
fanoušky svou produkcí stejně jako předloni i v tomto dni. A návštěvníci si to
budou moci pořádně užít.

Ukázky práce a dovedností jednotlivých řemeslníků

Pro letošní festival se chceme pokusit zajistit účast řemeslníků, aby předvedli,
co provozování řemesla jako je včelař, umělecký kovář a řezbář, perníkář a
svíčkař "obnáší". Jsou to řemesla jak bezprostředně související se včelami a
jejich produkty tak s vyřezáváním klátů pro včely a jejich kování a pod.

Divadlo dětského diváka Přerov - Loutková pohádka Boty dělají kocoura

Radost v dětských očích a jejich spontánní reakce v loňském roce usnadnily
naše rozhodování, koho na festival se zábavou pro děti zavolat.
A tak budou děti moci sledovat představení: Boty dělají kocoura.
A o čem že to bude, nebo co to bude?
Klasická pohádka o kocourovi, který pomohl svému pánovi, prostému mlynáři, k
princezně a ke hradu. Děti se dozví, jak a kde se mele mouka, pomůžou
kocourovi chytit zajíce, vyzkouší si práci komorné, kočího a dalších poddaných,
a budou držet palce kocourovi, aby přemohl zlého černokněžníka... Více zde:
http://divadlo-detskeho-divaka.webnode.cz/products/boty-delaj-kocoura/

Rocková legenda v novém kabátě - koncert

Limetal je česká hudební skupina, hrající hard rock a heavy metal. Vznikla na
podzim roku 2015 rozpadem legendární české hardrockové skupiny Citron.
Kapela LIMETAL vydala letos debutové album. Kolekce dvanácti písniček staví
na rockové hudební historii ostřílených muzikantů, ale současným zvukem a
aranžemi si LIMETAL vytvořil vlastní styl, kterému dominuje hlas zpěváka Fany
Michalíka.Myslíme ,že i na Festivalu medu a písničky,takové metalové bodnutí
neuškodí.



18:00 - 21:30 Včelařská přednáška Miroslav Sedláček Profesionální včelař – včelařská farma Bučovice

19:00 Předávání výher ZO ČSV Kopřivnice

19:30 - 22:00 SUNAR Rock SUNAR Rock - Kopřivnice

Celý den Výtvarná výstava ZUŠ Zd. Buriana

10:00 - 14:30 Včelařská přednáška Ing.Jozef Salaj – profesionální včelař a učitel včelařství SOUV Nasavrky

10:00 - 12:00 Slovenský folklór Družební město

10:00 - 17:00 Prezentace ZO ČSV Kopřivnice

Moderní ošetřování včelstev během roku v různých úlových systémech

Moderní ošetřování včelstev během roku v různých úlových systémech
přednáší 42 letý kluk co včelaří od svých 10 let a procestoval doslova celou
včelařskou Evropu. Nemyslíte, že bude zážitek a poučením si tohoto
přednášejícího poslechnout? Mnohým včelařům není toto jméno neznámé. Jde
o jednoho z významných hráčů na trhu se včelařskými produkty a potřebami.

Včelařova TOMBOLA

Lidi jsou hraví a rádi sázejí. Takový "minihazard" se objeví i na na této akci.
Vyhrávající si v minulém roce odnesli včelí produkty, které do tomboly poskytli
samotní včelaři, ale také jiné předměty, které věnují různé subjekty a
podnikatelé, podporující tímto způsobem náš festival. Doufáme, že i letos se
najdou takoví, kteří tuto tombolu věcně podpoří, za což již dnes děkujeme.

Kopřivnický bigbít - koncert

Máme vůbec k této rockové skupině něco uvádět? Je to skupina, která
každoročně na Festivalu medu a písničky vystupuje. Stála u zrodu myšlenky
spojit včelařskou akci s kulturními vystoupeními a taky se podle toho chová.
Pomáhá, radí a vystupuje k radosti svých mnoha skalních fanoušků. No a ani
letos tomu nebude jinak.

Dětská výtvarná tvorba, příroda a života včel - ZUŠ Z. Buriana

Výstavka tvorby dětí ze ZUŠ Z.Buriana o přírodě a včelách již v minulých letech
překvapila. Doufáme, že obrázky budou doplněny dalšími novými. Kromě žáků
ZUŠ se svou výtvarnou činností prezentují i některé školky.

Třetí festivalový den - 9.9.2017
Včelařský den – bez medu to nejde

Kurz racionalizace včelaření – Včelaření není jen o včelách – metodika včelaření
Marketink a ekonomika chovu včel u malovčelaře

Přednášky ve 3. festivalovém dnu zahájí profesionální včelař a zároveň učitel
včelařství ze SOUV Nasavrky. Jistě nás zejména ze své praktické činnosti
obohatí informacemi z racionalizace včelaření a dalších aktivit, které ovlivňují
ekonomiku této činnosti. Nejsou to informace pouze pro uši profesionálních
včelařů, ale budou inspirací i ostatní včelaře nebo potenciální včelaře. I oni
mohou svou přípravu i vlastní včelařinu dělat s menší "dřinou" a případně i s
menšími finančními nároky.

Folklórní soubory Drienovec a Drienovček, Bánovce nad Bebravou (SK)

V letošním roce sme využili nabídku na spolupráci s folórním souborem ze
slovenského družebního města Bánovce nad Bebravou. Tento soubor bude
prezentovat jak může družba Kopřivnice a Bánovců vypadat ve skutečnosti.
Mezinárodní festival ten náš ještě není, třeba je to náznak budoucího vývoje.
Podmínkou však je, aby stále bylo dost ochotných lidí přiložit ruku k dílu
případně poskytnout nezbytné finanční příspěvky.

Výstava - prezentace ZO ČSV Kopřivnice a promítání krátkých filmů o včelaření u nás

Opět jsme získali svolení k použití videí z dvd produkce Studia Kolář se včelařskou tématikou. V tomto roce chceme
návštěvníkům festivalu přiblížit předchozí Festival medu a písničky video střípky s jednotlivých akcí. Tyto videa budou vyplňovat
čas mezi přednáškami nebo akcemi v místech, kde na festivalu budeme mít potřebnou audiovideo techniku. Někteří návštěvnící



10:30 - 12.00 ŘEMESLA Oldřich Němec, Pavel Ptáček, Pavel Špalek, Marie Bučánková

11:00 - 15.00 interaktivní ukázka stále ho hledáme

12:00 - 16.00 Soutěž Ochutnávka pro veřejnost

13:30 - 15.00 ŘEMESLA Oldřich Němec, Pavel Ptáček, Pavel Špalek, Marie Bučánková

14:00 Tanečnice ZUŠ Vraspírová - ZUŠ Zd. Buriana

14:00 Loutková scéna – Divadlo pro děti Divadlo pro děti - Přerov

v minulých ročnících využili této příležitosti, aby dali svým nohám odpočinout a
při tom něco shlédnout.

Včelař – Oldřich Němec Umělecký kovář - Pavel Ptáček (Starý Jičín) Umělecký řezbář – Pavel Špalek (Lichnov)
Pernikář – Maruška Bučánková ( Fulnek)

Uvedení "řemeslníci" se stejně jako v loňském roce pokusí ukázat svou
dovednost. My jsme rádi, že se dali "ukecat" a opětovně se s nimi tedy můžeme
na festivalu potkat.
Na fotografii vidíte uměleckého řezbáře motorovou pilou p.Pavla Špalka, který
na loňském festivalu vyřezal sousoší "chytrých" sov, které se staly hlavní cenou
v tombole. Jejich radost ukazuje fotografie, kterou jsme přidali do programu k
předávání výher.

Svíčkař - Výroba svíček z včelího vosku - v současnosti jej hledáme

Pravidelní návštěvníci našeho festivalu si již zvykli na to, že si mohli koupit
různé svíčky ze včelího vosku, od klasických kulatých po různě tvarované u
našeho spolupracovníka ze Slovenska. V tomto roce se nám ho nepodařilo
získat k účasti. A tak usilujeme o to, aby návštěvníci o převádění řemesla
svíčkaře a prodej jeho produktů nepřišli. Pokud sami někoho znáte a o našem
úsilí ho vyrozumíte, budeme rádi když mu o našem festivalu řeknete, nebo nám
sdělíte jak ho kontaktovat, budeme Vám vděčni.

IV. ročník soutěže o nejlepší medovinu Šostýnského knížectví IV. ročník soutěže o nejlepší med ZO ČSV Kopřivnice

Nikdy nemůže taková včelařská akce postrádat degustace včelích produktů,
medu a medoviny. Proto takovou soutěž, které se jako hodnotitelé zúčastní
samotní návštěvníci, najdete i ve třetím dnu festivalu.

Včelař – Oldřich Němec Umělecký kovář - Pavel Ptáček (Starý Jičín) Umělecký řezbář – Pavel Špalek (Lichnov)
Pernikář – Maruška Bučánková ( Fulnek)

Uvedení "řemeslníci" se stejně jako v loňském roce pokusí i ve druhém bloku
ukázat svou dovednost. My jsme rádi, že se dali "ukecat" a opětovně se s nimi
tedy můžeme na festivalu potkat.

Taneční vystoupení dívčího mládežnického souboru

Ti, kteří navštěvují náš festival si jistě pamatují, že tančící děvčata mohli spatřit
v každém ročníku. Proč by tedy tomu mělo být jinak letos, když se spolupráce
se ZUŠ Zd.Buriana a ZO ČSV Kopřivnice prohlubuje. Pořadatelé jsou rádi, že
na festivalu děvčata vystupují a návštěvníkům zpestří čas na něm strávený.

Loutkové Divadlo dětského diváka Přerov Z pohádky do pohádky s Budulínkem

Radost v dětských očích a jejich spontánní reakce v loňském roce usnadnily naše rozhodování, koho na festival se zábavou pro
děti zavolat. A co mohou děti v tomto vystoupení vidět? No přeci Z pohádky do pohádky s Budulínkem. Za tímto názvem se
skrývá spojení dvou pohádek - Koblížek a Budulínek. Děti si několik rolí zahrají. Loutky typu manekýn a živý herec.

Folklórní soubory Drienovec a Drienovček, Bánovce nad Bebravou (SK)

V letošním roce sme využili nabídku na spolupráci s folórním souborem ze slovenského družebního města Bánovce nad
Bebravou. Tento soubor bude prezentovat jak může družba Kopřivnice a Bánovců vypadat ve skutečnosti. Mezinárodní festival
ten náš ještě není, třeba je to náznak budoucího vývoje. Podmínkou však je, aby stále bylo dost ochotných lidí přiložit ruku k dílu
případně poskytnout nezbytné finanční příspěvky.



14:30
Tanečnice ZUŠ

Vraspírová - ZUŠ Zd. Buriana

15:00 - 16:15 Mňaga a Žďorp Mňaga a Žďorp - Valašské Meziříčí

16:15 Dětská diskotéka Machala Tomáš Kopřivnický hitmaker

16:30 - 18.00 ŘEMESLA Oldřich Němec, Pavel Ptáček, Pavel Špalek, Marie Bučánková

16:30 Tanečnice ZUŠ Vraspírová - ZUŠ Zd. Buriana

16:30 - 18.30 Včelařská přednáška Ing.Jozef Salaj – profesionální včelař a učitel včelařství SOUV Nasavrky

17:00 Předávání výher ZO ČSV Kopřivnice

14:30 Slovenský folklór Družební městoTaneční
vystoupení

dívčího

mládežnického souboru

Ti, kteří navštěvují náš festival si jistě pamatují, že tančící děvčata mohli spatřit
v každém ročníku. Proč by tedy tomu mělo být jinak letos, když se spolupráce
se ZUŠ Zd.Buriana a ZO ČSV Kopřivnice prohlubuje. Pořadatelé jsou rádi, že
na festivalu děvčata vystupují a návštěvníkům zpestří čas na něm strávený.

vystoupení hlavního hudebního hosta
Valašká legendární kapela

Česká hudební skupina zastupující žánr alternativní rock. Kapela, pocházející z
Valašského Meziříčí (přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny), se
formovala již od roku 1983. Často se měnilo složení kapely. Zpočátku
vystupovala pod názvem Slepé střevo, členové Mňágy současně působili i v
jiných kapelách (Velký plytkoš, Happyend). Tyto kapely však zanikají a od roku
1987 se již hovoří jen o skupině Mňága a Žďorp.
Do povědomí se dostala především hitem „Hodinový hotel“, který je první
skladbou na debutovém albu skupiny, nazvaném příhodně Made in Valmez
(1991). Poslední, již třinácté řadové album vyšlo 3. března 2017 a jmenuje se
Třínohý pes.

Frontman skupiny Petr Fiala navíc vytvořil samostatná alba Nečum a tleskej! (1994) a Je čas (2005).
Zvláštně znějící slova tvořící název skupiny pocházejí ze slezského dialektu. Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější hudební
kapely české porevoluční éry.

DJ Stoupa

Děti si rády zaskotačí. A když jim k tomu pomůže hudba, rády svému okolí
předvádějí, co v nich vězí. A rozhýbat je zatím v předchozích třech ročnících
vždy dokázal, kopřivnickým návštěvníkům diskoték známý, DJ Stoupa. A to není
jeho jediná festivalová funkce. Vždy dokázal se svým sekundantem Tomášem
Kostelníkem v roli komentátora vybídnout k soutěžím, okomentovat dění na
festivalu a upozorňovat návštěvníky na akce, které budou právě realizovány.

Včelař – Oldřich Němec Umělecký kovář - Pavel Ptáček (Starý Jičín) Umělecký řezbář – Pavel Špalek (Mořkov)
Pernikář – Maruška Bučánková ( Fulnek)

Uvedení "řemeslníci" se stejně jako v loňském roce pokusí i ve druhém bloku
ukázat svou dovednost. My jsme rádi, že se dali "ukecat" a opětovně se s nimi
tedy můžeme na festivalu potkat.

Taneční vystoupení dívčího mládežnického souboru

Ti, kteří navštěvují náš festival si jistě pamatují, že tančící děvčata mohli spatřit
v každém ročníku. Proč by tedy tomu mělo být jinak letos, když se spolupráce
se ZUŠ Zd.Buriana a ZO ČSV Kopřivnice prohlubuje. Pořadatelé jsou rádi, že
na festivalu děvčata vystupují a návštěvníkům zpestří čas na něm strávený.

Včelaření v Evropě - včelařské provozy v česku a poznatky získané v Polsku a ve Francii - získávání včelích produktů

Přednáška učitele včelařství ze SOUV Nasavrky a zároveň profesionálního
včelaře zájemce obohatí informacemi jak se včelaří v zahraničí a jak se
získávají ruzné včelí produkty. Nejsou to informace pouze pro profesionální
včelaře. Mnohé budouu inspirací i pro malovčelaře nebo tzv. hobby včelaře. I
oni mohou svou včelařinu dělat tak, aby od svých včeliček získávali kjromě
medu i další včelí produkty jak pro vlastní potřebu tak i pro širší využití
ostatními lidmi - nevčelaři.



18:00 - 21:30 Cizinci Cizinci - Kopřivnice

Celý den Výtvarná výstava ZUŠ Zd. Buriana

Vlastník: ZO ČSV Kopřivnice Autor: Matula Pavel

Předávání výher

Každá soutěž jednou končí. A protože to je soutěž, tak se musí vyhlásit
výsledky, alespoň těch, kteří se umístili na prvních třech místech, nebo které ze
tří soutěžních produktů byly označeny za nejchutnější. Tak tomu bude i na
tomto festivalu.

Country muzika z Kopřivnice

Kopřivnickou country kapelu mnozí znají. Na našem festivalu není nováčkem. V
minulém roce návštěvníky zaujala a žánrově rozšířila kulturní nabídku. Volba
byla tedy jednoduchá a jsme rádi, že je na festivalu opět uslyšíme.

Dětská výtvarná tvorba, příroda a života včel - ZUŠ Z. Buriana

Výstavka tvorby dětí ze ZUŠ Z.Buriana o přírodě a včelách již v minulých letech
překvapila. Doufáme, že obrázky budou doplněny dalšími novými. Kromě žáků
ZUŠ se svou výtvarnou činností prezentují i některé školky.
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