Vás zve na

EXKURZI ZA BIODIVERZITOU
PRO ČLOVĚKA I OPYLOVATELE
Kdy: PÁTEK – NEDĚLE 14.9. – 16.9. 2018
Kam: Jižní Morava - Jižní Slovensko
Pátek 14.9.:
Rosice u Brna – Ing. Oldřich Veverka - Pokusný včelín Kývalka
http://www.beedol.cz/kontakt/kyvalka/

Hrubý Šůr - Ing. Ján Šlinský – Agrokruh
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/ENS249/Biofarma_AGROKRUH_Hruby_Sur.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=fiE4rruSDCY&feature=youtu.be

Kráľová pri Senci (Včelárska paseka )- ubytování

Sobota 15.9.:
Banská Bystrica - Ing. Pavel Fiľo - SOŠ včelařská – Pod Banášom
https://www.sosbanbb.sk/-moznosti-studia

Liptovská dolina - Martin PIOVARČI - dedinka Hybe – návštěva
včelnice starosty obce

Neděle 16.9.:
Kráľová pri Senci - Ing. Rudolf Moravčík - Včelárska paseka
Největší včelařský skanzen v Evropě

Mutěnice – Petr Balaštík - Výroba mezistěn (možnost nákupu i
předání vlastního vosku)
http://www.vcelarskyobchudek.cz/nas-pribeh-2/

Průhonice - Dendrologická zahrada – výsev květnatých porostů
pro pozdní pastvu opylovatelů (pokud stíháme příjezd dp 17.
hod.)
https://dendrologickazahrada.cz/pred-navstevou

Akce je realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje

Akce je připravována jako poznávací, s terénními vycházkami a turistickým
výletem na Chopok (lanovka). Je vhodná pro včelaře, zahrádkáře, ekologicky
orientované zahradníky, zemědělce, pedagogy, lektory a spotřebitele,
podnikatele, úředníky a manažery z oblasti bioprodukce a ekologicky šetrného
a udržitelného zemědělství. Je možná účast dětí dle uvážení doprovodu za
stejných podmínek jako pro dospělé osoby.
Cena: Účast zdarma (doprava, vstupné, lektorné), stravování a nocleh si hradí
každý účastník sám, budou zajištěné snídaně a večeře v místě ubytování,
obědy při zastávkách ve vlastní režii.
Na akci je nutné se přihlásit do 10.9.2018 a složit rezervační poplatek na
ubytování a polopenzi 1000,- Kč / osobu, v hotovosti v Ekocentru –
Brandýsek –Olšany 220 nebo na účet pořadatele číslo: 27–7168070207/0100
VS 1409. Došlá platba bude potvrzena.
Přihlášky v rozsahu - jméno, adresa, telefon, e-mail zašlete na kontakt:
nsev.kladno@seznam.cz , případně jako SMS na tel.: 607 190 631
Pokud nabízíte nebo hledáte spolujízdu, či nástup při trase, pište prosím
do přihlášek, případně volejte, pokusíme se zařídit.
Odjezd – 6.30 Kladno – Náměstí Svobody – naproti Centru správních agend
Možná zastávka 6.40 Buštěhrad, 6.55 metro Zličín, dále dle dohody při
dálnici D1.
Předpokládaný návrat – Kladno 19.hod. (při nepříznivém počasí, časovém
skluzu nebo po dohodě nebude poslední zastavení zrealizováno).
Pro cestu na Slovensko je dostačující platný občanský průkaz a
doporučujeme sebou přiměřené množství peněz v Eurech pro případ
osobní spotřeby (toalety, občerstvení, nákupy potravin, suvenýry, lanovka
21 euro apod.)
Změna programu z technických důvodů vyhrazena, přihlášení účastníci s
uvedenou emailovou adresou budou informováni předem.
Odkazy v programu slouží pro bližší informování o jednotlivých návštěvách. Prosím,
nekontaktujte zbytečně hostitele s individuálními žádostmi a dotazy. Děkuji.

Těšíme se na Váš zájem.
Za pořadatele Dana Belušová www.nsev-kladno.cz
Akce je realizována s finančním přispěním
Středočeského kraje

