
VIII. VČELAŘSKOU AKADEMII 

a III. Regionální výstavu včelařských potřeb
pro členy ČSV a širokou veřejnost, která se koná

v neděli 12. 4. 2015 
v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická BESEDA, náměstí 3. května 1302, OTROKOVICE

Motto: „VČELA JE NEJVĚTŠÍ DAR PŘÍRODY”

      Nepřehlédněte tyto důležité informace:
1. Účastnický poplatek činní částku 300,‐ Kč/osobu  (zahrnuje občerstvení, oběd, příspěvek na režie apod.).
2. Závazně se můžete přihlásit do 31. března 2015  E‐mailem: akademie2015@seznam.cz, nebo na adrese:
    Radek Květák, Dešná 66, 763 15 Slušovice, tel.: 724163223.  (Počet účastníků je omezen kapacitou  sálu!)
3. Účastnický poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem  na účet okresní organizace Zlín
   u Poštovní spořitelny: 169468426/0300 (variabilní symbol Vám přidělí a sdělí při přihlášení p. Květák). 
   U poplatku  za více účastníků sdělte jejich jména písemně nebo mailem kvůli zrychlení prezence p. Květákovi.
4. V případě neúčasti přihlášeného člena je nutné poslat náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.
5. Doklad o zaplacení je vstupenkou na uvedenou akci, vezměte ho s sebou, prezence proběhne podle abecedního seznamu 
   doplněného var. číslem.
6. Parkování omezeného počtu osobních automobilů je na parkovišti před Kongresovým a kulturním centrem Otrokovická 

BESEDA a v okolních ulicích města.
7. Aktuální informace naleznete na www.csvoozlin.cz

         

PROGRAM VÝSTAVY 

1.  Panely o činnosti včelařů ve Zlínském kraji.

2.  Výstava nových typů úlů a včelařských potřeb a jejich prodej.

3.  Nerez program: výroba medometů a doplňků k zpracování medu.

4.  Prodej medoviny, včelích produktů a svící ze včelího vosku.

Výstava včelařských kočovných zařízení bude realizována i venku mimo prostory Kongresového a kulturního centra Otrokovická BESEDA.

                  
                   

Jaroslav Studeník, v.r.
        předseda okresní organizace ČSV, o.s., Zlín

Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín za finanční podpory PRV ČSV, o.s., a pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka 

Vás zve na

5.  Výstava a prodej etiket na včelí produkty.

6.  Prodej medového pečiva.

7.  Výstava zlepšovacích návrhů a kočovného zařízení.

8.  Zařízení na zpracování vosku.

Prezence

Slavnostní zahájení semináře a zdravice hostů

Příčiny zimních úhynů včelstev

Usilujeme o med špičkové kvality

Přestávka  ‐ oběd, nákup včelařských potřeb a včelích produktů

Nejzávažnější zdravotní problémy včel, včetně moru včelího plodu

Včelí produkty ‐ přirozená alterna�va k chemicky vyrobeným lékům

Diskuse k předneseným příspěvkům a závěr akademie

Jaroslav Studeník

Ing. Fran�šek Texl

Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Doc. MVDr. Juraj Toporčák, Ph.D.

MUDr. Štefan Košlík, CSc.

Jaroslav Studeník

08.00 ‐ 09.00

09.00 ‐ 09.30

09.30 ‐ 10.30

10.30 ‐ 12.00

12.00 ‐ 13.00

13.00 ‐ 15.00

15.00 ‐ 16.30

16.30 ‐ 17.00

V závěru každé přednášky bude k danému tématu 10 minut diskuze.

PROGRAM AKADEMIE

Na vaši účast se těší organizátoři akce.


