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Pozvánka
Milé kolegyně, milí kolegové, už je to tady!
Začínají Olomoucká včelařská setkávání.
Organizuje je olomoucká regionální
skupina PSNV-CZ.
Celý cyklus má velice zajímavý a cenný
program. Aktuální témata, renomovaní
lektoři.
Pokud máte zájem se cyklu či jednotlivých
přednášek zúčastnit, informace o programu
i o registraci najdete na webu PSNV-CZ.
Setkávání se budou konat vždy od 9 hodin
v Olomouci na Přírodovědecké fakultě UP,
třída. 17. listopadu 12.
Začíná se již v sobotu 15. 10. přednáškou
Mgr. Jiřího Danihlíka, Ph.D. na téma
Imunita včel.
Kolegu Danihlíka jistě většina z Vás dobře
zná, studium imunity včel je tématem jeho
odborné práce na jeho alma mater, tedy
Přírodovědecké fakultě UP.
Kromě toho je tuzemským koordinátorem
domácí verze projektu monitoringu zimních

ztrát, který organizuje
asociace Coloss.

mezinárodní

Naši účast v projektu podporuje také
PSNV-CZ. Kolega Danihlík se pravidelně
účastní konferencí a setkání asociace
Coloss a referuje na nich o situaci u nás a o
své poznatky se dělí i se čtenáři odborného
tisku (např. Moderní včelař).
Získal díky své účasti v tomto
mezinárodním projektu řadu cenných
kontaktů s kolegyněmi a kolegy, kteří jsou
autoritami v oboru. A pomohl významně
zařadit ČR opět na mapu projektu, kde po
řadu let zel prázdný prostor díky nezájmu
tehdejších „representantů“ oboru.
Když si kliknete na kolegův velice přínosný
web, dostane se Vám dalších zajímavých
informací.
Neváhejte využít této unikátní situace a
přijďte si poslechnout nové informace o
velmi perspektivním tématu.
redakce
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Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů-CZ, z. s.
Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc (mapa)

Program
sobota 15. 10. 2016 v 9 hodin

Imunita včel
Lektor: Mgr. Jiří Danihlík, Ph. D.
sobota 19. 11. 2016 v 9 hodin

Producenti medovice
Lektor: Bc. Michal Počuch
sobota 3. 12. 2016 v 9 hodin

Ozdravná opatření při varroóze a MVP
Lektor: MVDr. Zdeněk Klíma
sobota 21. 1. 2017 v 9 hodin

Otravy včel
Lektor: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph. D.
sobota 11. 2. 2017 v 9 hodin

Odolnost proti nemocem z hlediska šlechtění včel
Lektor: Ing. Květoslav Čermák, CsC.
Přepokládané ukončení setkání ve 12:00.

Registrace
Zájemci se mohou zaregistrovat na jednotlivé přednášky předem na adrese www.psnv.cz/ovs a předem zaplatit
vstupné. Registrace bez zaplacení vstupného není možná. Na přednášky je možné přijít i bez registrace, v tomto
případě ale nemůžeme garantovat místo k sezení.

Ceny
Základní vstupné na jednu akci:

120,- Kč

Zlevněné vstupné pro členy PSNV na jednu akci: 100,- Kč
Sleva při registraci a platbě předem:

10 %

Přijďte, jste srdečně zváni Olomouckou regionální skupinou PSNV.
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