
Uvažujete, že si pořídíte 
včely, a rádi byste se 
nejdříve podrobněji 
dozvěděli, co včelařství 
obnáší?

O lektorovi kurzů 
RNDr. Václav Švamberk je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední 
včelařské školy, má téměř 40 let zkušeností z včelařské praxe, 13 let pedagogických zkušeností 
s výukou biologie a chemie na gymnáziu, více než 20 let je členem redakční rady časopisu 
Včelařství. Je přednášejícím odborníkem v oboru včelařství a učitelem včelařství, autorem 
a lektorem řady publikací s agroenvironmentální tématikou, jeho nejnovějším autorským 
počinem je rozsáhlé encyklopedické dílo VČELÍ PASTVA. Je předsedou Spolku pro rozvoj 
včelařství MÁJA www.majabee.cz

  
 za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy 
pořádá 

seznamovací  kur z y pro pražské zájemce o včelaření

PRAHA POTŘEBUJE VČELY
Vedoucí lektor: RNDr. Václav Švamberk

Nejbližší termín konání: neděle 27. září 2015 od 10 do 18 hodin

Další termíny konání v roce 2016: 17. dubna, 15. května, 21. srpna, 11. září (vždy neděle 
od 10 do 18 hodin) 

Počet účastníků: 10 osob na kurz 

Účastnický příspěvek: 300 Kč, zahrnuje občerstvení
Účastníci kurzu získají brožuru „To nejzákladnější o vče-
lařství pro nevčelaře“

Místo konání: Areál MÁJA, ul. Račická Praha 6 - Ruzyně

Pořádá: Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA, www.majabee.cz

E-mail pro 
přihlášení

spolek@majabee.cz Koordinátor: Radka Ingrová, mobil 731 440 599

Program kurzu PRAHA POTŘEBUJE VČELY:
10.00 - 11.00 Prezentace základních informací o včelách, jejich  
 vývoji a úloze v přírodě 
11.00 - 11.10 Přestávka káva/čaj
11.10 - 11.45 Film 4 roční období včely
11.45 - 12.30 Diskuse o významu včel a zajímavostech  
 z jejich biologie
12.30 - 13.30 Přestávka na oběd
13.30 - 14.00 Komentovaná procházka parkem medonosných rostlin
14.00 - 14.30 Návštěva ukázkového včelína 
14.30  - 15.00 Komentovaný výběr z dokumentů o včelaření 
15.00 - 16.30 Seznámení s významem a způsobem víkendového  
 hobby včelaření a potřebným vybavením
16.30 - 16.45 Přestávka káva/čaj
16.45 - 18.00 Diskuse k otázkám praktického včelaření  
 a poznatkům z kurzu 


