Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA pořádá kurz (nejen) pro začínající včelaře
TO NEJLEPŠÍ PRO VČELY
Včelařskou sezónu 2018 můžete absolvovat pod zkušeným vedením předního včelařského
odborníka a přírodovědce RNDr. Václava Švamberka. Během pěti částí tohoto kurzu se dozvíte co,
kdy, jak a proč máte vykonat při práci se svými včelstvy, budete mít příležitost své postupy s dr.
Švamberkem konzultovat. Kurz je pětidílný, skládá se ze dvou prezenčních částí, které se
uskutečňují v Areálu MÁJA v Kožlanech, a třech distančních částí formou e-learningu, kdy každý
účastník zůstává u svého počítače (doma, nebo kde se právě nachází). Kurz finančně podpořilo
Hl. město Praha, proto je určen pro pražské začínající včelaře, kteří již mají svá včelstva, i pro
pokročilejší včelaře, kteří si chtějí ověřit nebo vylepšit svou včelařskou praxi. K distančním částem
kurzu, které se uskuteční tzv. po drátě – každý účastník od svého počítače, je nutné mít připojení k
internetu a běžným uživatelským způsobem ovládat počítač. Technické minimum pro e-learningové
části kurzu získáte během první části kurzu.
Termíny konání v roce 2018 (vždy v neděli):
první část: 4. března (prezenční část, Areál MÁJA od 10 do 15 hod.)
druhá část: 8. dubna (distanční část, e-learning od 16 hod.)
třetí část: 13. května (distanční část, e-learning od 16 hod.)
čtvrtá část: 17. června (distanční část, e-learning od 16 hod.)
pátá část: 21. října (prezenční část, Areál MÁJA od 10 do 15 hod.)
Vedoucí lektor: RNDr. Václav Švamberk
Koordinátor: Radka Ingrová, mobil 731 440 599, radka@majabee.cz
Způsob přihlášení: e-mailem
E-mail pro přihlášení: spolek@majabee.cz
Informace o pořadateli: www.majabee.cz
Účastnický příspěvek: celkem 1000 Kč, tj. 200 Kč za jednu část kurzu / členové spolku Mája
celkem 750 Kč tj. 150 Kč za jednu část kurzu. Zahrnuje občerstvení prezenčních částí.
Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování certifikát a odbornou publikaci dr. Švamberka Základy
chovu včelstev podle ročních období.
Kurz se uskutečňuje s podporou Hl. města Prahy.

O lektorovi

RNDr. Václav Švamberk je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a
Ústřední včelařské školy, má čtyřicet let zkušeností z včelařské praxe, 13 let
pedagogických zkušeností s výukou biologie a chemie na gymnáziu, více než 20 let byl
členem redakční rady časopisu Včelařství. Je přednášejícím odborníkem v oboru
včelařství, lektorem řady publikací s agroenvironmentální tématikou, je autorem odborných

publikací Včelí pastva, Prostředí a včely, Základy chovu včelstev podle rozčních období a
dalších. Je předsedou Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA www.majabee.cz.

