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Už 5. ročník jedinečného podujatia sa začal v sobotu o 10. hod. púťou k sv. Ambrózovi,
patrónovi včelárov na Spišskú Kapitulu. Každoročne sa ho zúčastňujú včelári, odborníci
zaoberajúci sa včelárením nielen zo Slovenska. Slávnostný sprievod k Európskemu
domu (katedrála sv. Martina) – 4. púť k sv. Ambrózovi (patrónovi včelárov) otvoril
podujatie plné sladkej chute medu, lahodnej vône dobrého vínka, ľudového spevu a
príjemnej atmosféry. Záštitu nad podujatím prevzal minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR – Ľubomír Jahnátek.
Súčasťou podujatia boli odborné prednášky venované problematike včelárenia na
Slovensku aj v zahraničí. Odborní lektori: Alexander Kovač, Arno Bruder, Jan Swidroň
a ďalší. O svoje skúsenosti sa prišli s našimi včelármi podeliť zahraniční hostia z
Ukrajiny,

Nemecka,

Poľska,

Maďarska.

Ochutnávky

vína,

medu,

medoviny,

gastronomickych špecialít z medu a vína, prezentácia kozmetických výrobkov z medu,
výrobkov z vosku, predaj potrieb pre včelárov, to všetko a ešte niečo viac ste mohli
vidieť, ochutnať a vyskúšať počas podujatia.
Medový festival prilákal návštevníkov aj hudbou. Vypočuli sme si Ľudovú hudbu M.
Ondruša, FS Korčaškare, FS Štvrtočan, FS Javorinu, ĽH JASS a prezentáciu pôvodných
ľudových

hudobných

nástrojov

multiinštrumentalistu

Michala

Smetanku.

V

repertoároch dominovali pôvodné piesne zo Spiša, ľudové pesničky. Sprievodný
program prispel k vytvoreniu príjemného víkendového programu. Krásne ľudové kroje,
prezentácia nášho zvykoslovia, scénické stvárnenie svadobných obradov na dedine
a mnohé iné pásma prilákali do hľadiska nejedného návštevníka.
Degustačno—predajné dni navštívilo aj tento rok mnoho návštevníkov. Každý si našiel
to svoje. Zanietenci zaujímavé témy na odborných seminároch ako napríklad Múzeum
medu a medový dom, bavorský med, marketing a predaj, včelie produkty a včelárstvo v
Poľsku a jazýčky „ochutnávacej verejnosti“ objavovali rôzne chute medu (kvetový,
lesný, pastovaný), medoviny a lahodné odrody vín charakteristické farbou, vôňou a
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dobrou chuťou.

Pochutnať ste si tento rok mohli aj na rôznych druhoch syra,

ochutených, prírodných, údených, oštiepkoch, korbáčikoch, bryndzi a iných mliečnych
produktoch.
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