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Náš včelí projekt se blíží do finále. V loňském roce jsme podnikli několik výjezdů. Poslední podzimní akcí byla

návštěva partnerského Gymnázia sv. Moniky v Prešově. Z naší školy jsme jeli v celkem komorním počtu 6+1 a pocity

mnohých z nás byly smíšené. Vlaky ten den měly celkem značné zpoždění, a tak se dlouhá cesta na východ pomalu

ale jistě ještě protahovala. Nakonec jsme vyčerpaní, ale šťastní dorazili do cíle.

Druhý den jsme byli oficiálně přivítáni na gymnáziu panem ředitelem za zpěvu lidových písní a tanců. Po prohlídce

školy byl čas na experimenty s včelími produkty.

Následující den jsme vyrazili poznávat krásu slovenských velehor. Navštívili jsme Vysoké Tatry a prošli jednu

z nejznámějších tras od Popradského plesa na Štrbské. Počasí nám ten den opravdu přálo, a tak bylo možné naplno

obdivovat krásy podzimní přírody.

Středa se nesla opět ve znamení včel. Navštívili jsme místní univerzitu a zde vyslechli přednášku o včelách

s praktickou ukázkou od místního včelaře, který nám velmi poutavě vyprávěl o včelích nemocech, o léčivých účincích

propolisu a aktuálních hrozbách, se kterými se včely potýkají.

Poslední den jsme navštívili jeden z největších jeskynních komplexů na Slovensku – Belianskou jeskyňu. Po cca

hodině obdivování temných podzemních krás jsme se všichni těšili na sluneční paprsky a návštěvu nedaleké palírny



whisky Nestville. Zde proběhla prohlídka provozu a bylo možné koupit i nějaký ten suvenýr. Kromě whisky zde vyrábí

i vlastní čokoládu. A tak si každý přišel na své.

V pátek nadešel čas loučení, nechyběla vřelá objetí a nějaká ta slza. A pak už hurá domů!

Odjížděli jsme plni krásných zážitků, zažili jsme velmi srdečné přijetí v hostitelských rodinách, kde se o nás starali

doslova jako o vlastní. Poznali jsme něco z krásné slovenské přírody a kultury a v neposlední řadě jsme se toho

mnoho dozvěděli o včelách.


