Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA pořádá kurzy pro včelaře
VČELÍ PASTVA on-line
Kurz přináší včelařům poznatky v oblasti životního prostředí,fenologie a ekologie, naučíte se při
něm pracovat s originální on-line aplikací Včelí pastva, která přináší skvělé možnosti třídění rostlin
podle nektarodárnosti, pylodárnosti, období kvetení atd. V rámci kurzu obdržíte přístup do této
aplikace a získáte rovněž vynikající knihu Prostředí a včely RNDr. Václava Švamberka, která vám
po absolvování kurzu bude zaslána poštou. Kurzy finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství,
proto je účast v kurzu i odborné materiály zdarma. Kurzy se uskutečňují distančně tzv. po drátě –
každý účastník z domova od svého počítače (nebo kde právě je), je nutné mít připojení k internetu
a běžným uživatelským způsobem ovládat počítač. Technické minimum pro e-learning získáte před
kurzem.
Termíny konání kurzů v roce 2019 (kurz trvá cca 1,5 hodiny):
1. září

- od 15 hodin
- od 17 hodin
6. října

- od 15 hodin
- od 17 hodin
20. října

- od 15 hodin
- od 17 hodin
16. listopadu

- od 15 hodin
- od 17 hodin
24. listopadu

- od 15 hodin
- od 17 hodin
Vedoucí lektor: RNDr. Václav Švamberk
Koordinátor: Radka Ingrová, mobil 731 440 599, radka@majabee.cz
Způsob přihlášení: e-mailem na spolek@majabee.cz, prosím uvádějte dodací adresu, kam chcete
po absolvování kurzu zaslat knihu Prostředí a včely
Informace o pořadateli: www.majabee.cz
Kurzy se jsou podpořeny z dotací NNO Ministerstva zemědělství.

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 učitelem včelařství, lektorem řady publikací
s agroenvironmentální tématikou, je autorem odborných publikací Včelí pastva, Prostředí
a včely, Základy chovu včelstev podle ročních období a dalších. Je předsedou Spolku pro
rozvoj včelařství MÁJA www.majabee.cz.

