
Průvodce pro vedoucí 
zájmového kroužku 

VČELAŘSTVÍ 
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Kdo může být zřizovatelem včelařského kroužku  

mládeže? 

� základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) 

� základní nebo střední škola 

� domy dětí a mládeže 

� jiné neziskové organizace 

 

 Při zakládání kroužku doporučujeme spolupracovat se 
základní organizací svazu. Jde nejen o odbornou pomoc, ale i o 
to, že včelaření je prací se zvířaty a podléhá tedy zákonu o vete-
rinární péči. 

 Bez malé administrativy to nejde 

� včelařský kroužek je kolektivním členem ČSV a jeho čle-
nové mají všechna práva člena svazu bez povinnosti pla-
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tit členské příspěvky 

� členové kroužku jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV 
uzavřeného s Českou pojišťovnou 

� kroužek má nárok na finanční podporu ČSV podle směr-
nice „Podpora včelařských kroužků mládeže“  

� vedoucí vyplní Evidenční list včelařského kroužku a dva 
originály odešle na ČSV Praha 

 Je nezbytné, aby byly dodrženy předpisy a pravidla pro 
členskou evidenci, hospodaření a chov včel stanovené státem a 
ČSV. Při plnění těchto povinností je vždy nápomocen výbor 
základní organizace. 

 

Co nabízí ČSV vedoucím? 

�  pravidelné aktivy, na kterých přednášejí přední včelařští 
 odborníci a vedoucí 

� CD s materiály pro činnost kroužků 

� odborné včelařské překlady 

 
Směrnice ČSV, o.s. o činnosti včelařských kroužků mlá-
deže č. 1/2013  
Účelem této směrnice je komplexní úprava činnosti včelařských 
kroužků mládeže (VKM) Českého svazu včelařů, o.s. (ČSV), 
jejich vznik, evidence, členství v kroužku a jeho vedení, podpo-
ra, způsob jednání a zánik.  
 
1. Definice VKM  
a) VKM dle této směrnice je subjekt, kolektiv, člen ČSV, o.s., 
který slouží k získávání zájmu a výchově mladých včelařů vě-
kové kategorie žáků základních škol, středních škol a odborných 
učilišť, má minimálně 3 členy a nemá právní subjektivitu.  
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b) Zřizovatelem VKM může být právnická osoba s odpovídají-
cím technickým zázemím.  
c) VKM vzniká rozhodnutím zřizovatele, tj. usnesením organi-
zační jednotky ČSV, o.s., rozhodnutím příslušného orgánu 
školského zařízení, případně jiného subjektu pracujícího s dětmi 
a mládeží (např. základní škola, střední škola, učňovské zaříze-
ní, domovy dětí a mládeže, církve) a vstupem do ČSV.  
d) VKM je osvobozen od placení členských příspěvků při zacho-
vání všech výhod  
e) Členství v ČSV je spojeno i se zasílání časopisu Včelařství a 
Odborných včelařských překladů.  
 
2. Způsob jednání VKM:  
a) Za kroužek jedná jeho vedoucí. Zúčastňuje se členských 
schůzí organizačních jednotek svazu a plní všechny běžné po-
vinnosti člena svazu.  
b) Ve vztahu vůči třetím osobám vystupuje samostatně vedoucí 
VKM. Za VKM se zavazuje zřizovatel. Zřizovatel má právní 
subjektivitu, je též vlastníkem majetku, se kterým VKM hospo-
daří. Žádá o případné dotace na činnost kroužku, o dotace na 
včelstva, s kterými hospodaří VKM. V případě zániku VKM 
majetek, s kterým VKM hospodařil, zůstává zřizovateli, není-li 
dále stanoveno jinak.  
c) V případě, že dojde ke škodě na včelařském majetku, se kte-
rým hospodaří VKM, o příspěvek ze Svépomocného fondu žádá 
zřizovatel, žádost spolupodepisuje vedoucí VKM. Příspěvek je 
pak vyplacen na účet zřizovatele.  
 
3. Evidence VKM  
a) Po přijetí VKM za člena svazu, vedoucí včelařského kroužku 
vyplní 2x evidenční list VKM, jehož náležitosti stanoví odbor-
ná komise ČSV - komise pro práci s mládeží, a zašle obě paré na 
sekretariát ČSV (sekretariát). VKM je zaevidován, jsou-li spl-
něny všechny podmínky dle této směrnice, ke dni doručení evi-
denčního listu sekretariátu.  
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b) Základní evidenci VKM vede sekretariát, data poskytuje 
SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky pro účely organizace mládežnic-
kých akcí.  
c) Činnost VKM se každoročně obnovuje aktualizací dat Evi-
denčního listu VKM a to v období počínaje zahájením školního 
roku, maximálně do poloviny října. Neproběhne-li obnova čin-
nosti kroužku, tj. neobdrží-li sekretariát do 30.11. aktualizova-
ný evidenční list VKM, je z evidence VKM vymazán a je veden 
pouze v členské evidenci ČSV bez nároku na podporu.  
 
4. Náplň práce VKM  
a) Činnost kroužku je zaměřena na získávání praktických do-
vedností a odborných znalostí při práci se včelami a rozvíjení 
vztahu k přírodě, s přihlédnutím k věku členů.  
b) Náplň práce VKM je metodicky řízena odbornou komisí RV 
ČSV, tj. komisí pro práci s mládeží, která každoročně sestavuje 
rámcový plán práce, plánované soutěže a setkání dětí a mládeže 
a zveřejňuje jej na webových stránkách ČSV, o.s. a SOUV-
VVC, o.p.s. Komise má právo se vyjadřovat k žádostem VKM o 
podporu.  
c) Pro propagaci oboru včelařství v okruhu působnosti VKM, 
případně pro potřeby VKM může kroužek na základě vyžádání 
obdržet od sekretariátu RV ČSV bezplatně starší výtisky časo-
pisu Včelařství.  
 
5. VKM a hospodaření s majetkem:  
a) VKM hospodaří s majetkem zřizovatele a to způsobem 
umožňujícím přehled o majetku získaném pro VKM a jím vyu-
žívaným.  
b) Evidenci majetku vede zřizovatel, který každoročně provádí 
inventury.  
c) Zřizovatel vede majetek v užívání VKM, který byl získán     
s použitím dotací, odděleně.  
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d) V případě zániku VKM, není-li dále uvedeno jinak, je nalo-
žení s majetkem v pravomoci zřizovatele. Ten rozhodne o jeho 
dalším využití přednostně pro oblast práce s mládeží.  
 
6. Bezpečnost práce  
a) Práce ve VKM se řídí přiměřeně podle Doporučení ČSV k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se včelami a při jejich 
ošetřování.  
b) Při činnosti VKM se na členy i vedoucího kroužku vztahuje 
pojištění ČSV.  
 
7. Podpora VKM  
a) Včelařskému kroužku mládeže (VKM), jehož jediným zřizo-
vatelem je organizační jednotka ČSV, o.s., může být udělena 
finanční podpora na nákup včelařských pomůcek trvalejšího 
rázu a úlů, pokud není dále stanoveno jinak. Jedná se zejména 
o všechny druhy prodávaných úlů, rojáky, oplodňáčky, kleště, 
kuřák, rukavice a podobně. Podpora se neposkytuje na nákup 
mezistěn, včelstev, cukru, barvy na matky, drobné včelařské 
nářadí, uteplív-
ky apod.  
b) Podpora je 
udělována tak-
to:  
1. při vzniku 
kroužku 1 000 
Kč,  
2. po roce aktiv-
ní činnosti 
kroužku další   
4 000 Kč,  
3. po pěti letech 
nepřetržité činnosti může být VKM přiznána další podpora do 
výše 5 000 Kč na obnovu včelařského zařízení za obdobných 
podmínek dle tohoto článku.  
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c) O finanční podporu dle bodu b) žádá zřizovatel VKM sekre-
tariát.  
d) Žádost o podporu musí doporučit příslušná Okresní organi-
zace ČSV, případně odborná komise.  
e) Na základě předložených dokladů o koupi (originál nebo ově-
řená kopie účetního dokladu a doklad o zaplacení) obdrží zřizo-
vatel VKM na svůj bankovní účet příslušnou částku.  
f) Zakoupené včelařské pomůcky musí být zřizovatelem řádně 
zaevidovány a předány k užívání VKM.  
g) Pokud VKM bude do 2 let ode dne, kdy mu byla poskytnuta 
podpora, vyřazen z evidence VKM ČSV, převede zřizovatel 
tohoto VKM včelařské pomůcky nakoupené za tuto podporu do 
majetku místně příslušné okresní organizace ČSV.  
 
8. Členství ve VKM 
a) Podmínkou členství ve VKM je věk odpovídající základní a 
středoškolské docházce.  
b) Žadatel podává přihlášku na předepsaném formuláři.  
c) Přihláška musí vždy obsahovat souhlasné vyjádření rodičů 
nebo jiných zákonných zástupců dítěte nebo mladistvého včet-
ně prohlášení, že si nejsou vědomi zdravotní nezpůsobilosti při-
hlašujícího se člena, zejména pokud jde o alergii na včelí jed.  
 
9. Vedoucí VKM  
a) Požadavky na vedoucího VKM: 
1) Vedoucí VKM musí být osoba zletilá, bezúhonná (s čistým 
trestním rejstříkem) a s dostatečnou odbornou praxí v oboru 
včelařství.  
2) V případě, že vedoucí kroužku sám nesplňuje podmínku mi-
nimálně tříleté praxe, spolupracuje se zkušeným chovatelem 
včel.  
3) Vedoucí VKM jsou vedeni v seznamu.  
 
b) Odměňování vedoucího VKM: 
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1) Vedoucí kroužku je odměňován podle směrnic, případně roz-
hodnutí vydaných zřizovatelem.  
2) Vedoucí kroužku může být též odměňován v souladu s pří-
slušnými vyhlášenými dotačními tituly z veřejných zdrojů.  
 
c) Odpovědnost a povinnosti vedoucího VKM:  
1) Vedoucí kroužku odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
členů VKM při praktické včelařské činnosti i dalších aktivitách 
spojených s činností kroužku, zejména při soutěžích, setkáních 
a cestách s nimi spojených.  
2) Vedoucí kroužku je povinen vést seznam členů, pravidelně 
školit a seznamovat členy VKM s pravidly bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci se včelami.  
 
d) Školení vedoucích VKM:  
1) Školení vedoucích VKM organizuje ČSV prostřednictvím 
komise pro práci s mládeží a vedoucí VKM je povinen se škole-
ní účastnit.  
2) Součástí školení jsou kromě odborných a didaktických témat 
a poskytování vzdělávacích materiálů připravených komisí, též 
informaci s činností kroužků související, např. obecně závazné 
právní předpisy pro práci s dětmi, cestovné, pojistné, bezpeč-
nost a ochrana zdraví při práci se včelami apod.  
 
zdroj informací:  www. souvnasavrky.cz 
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Náplň včelařského  
kroužku během roku 

 
 Je pochopitelné, že náplň kroužku se bude řídit především 
potřebami včel. To znamená jistý soulad se včelařským rokem. 
 Účelem kroužku je především snaha o provedení dětí ce-
lým včelařským rokem a to jak teoreticky tak zejména praktic-
ky. Asi nejpracnější přípravu vyžadují schůzky, které se ode-
hrávají v klubovně a jsou na teoretické bázi. Těžší na přípravu 
jsou zejména proto, aby se nám podařilo děti zaujmout a aby 
je i teorie, která je nezbytná, bavila. Příprava praktických cvi-
čení je z tohoto hlediska snadnější, protože o zaujetí dětí se 
nám postarají sami včely. 
 Níže popsaný plán je koncipován ideálně tzn., že by nám 
počasí mělo umožnit navštěvovat včelnici vždy, když potřebu-
jeme. Je jasné, že tomu tak vždy nebude a že některé úkony 
bude muset vedoucí kroužku zastat sám, bez dětí, když bude 
třeba a ne když je zrovna kroužek. Přesto je naší snahou, aby 
děti byly pokud možno u všeho. Např. nestačí, když si zkusí 
jednou zakrmit včely, když víme, že krmit je třeba vícekrát i 
když je to pořád stejné. 
 Proč bezvčelí hra? Kolektiv dětí by měl být kolektivem 
kamarádů a hry, které slouží jen pro pobavení, tomu výrazně 
napomáhají. 

 
 Podávání informací dětem. Ve včelařské praxi je, možná 
více než jinde, mnoho různých názorových rozdílů jak a s čím 
včelařit. Není vždy zcela jednoznačné, co je nejlepší. Vedoucí 
kroužku by měl být nad věcí a své názory neprezentovat jako 
dogma, ale jako jednu z možností. Vedoucí kroužku by měl být 
schopen připustit, že i jiný způsob může být správný.  
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září 
První schůzka ve školním roce. Schůzku zcela pohltí organizační 
záležitosti. Přijímání nových členů. A seznámení všech dětí 
s obecnými pravidly bezpečnosti práce nejen se včelami. Pravdou je, 
že tato první schůzka se může vzhledem k náboru dětí ve školách ode-
hrát až v říjnu. To záleží na organizaci a způsobu náboru dětí. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Jména—seznamovací hra s důrazem na postřeh a rychlost. Děti i vedoucí 
sedí v kroužku, jeden člen je uprostřed a v ruce má smotané noviny. Všichni 
postupně řeknou svoje jméno. Vedoucí začne hru tím, že řekne jméno jedno-
ho člena kroužku např. Petr, jeho úkolem je co nejdříve říct jiné jméno kro-
mě dítěte uprostřed. Naopak to dítě, které je uprostřed se snaží co nejrychleji 
lehce klepnout novinami toho člena kroužku, které je naposledy jmenované 
(Petr), když bude Petr rychlejší a řekne jiné jméno např. Lenka, ten upro-
střed zůstává a napřahuje se na Lenku, pokud je rychlejší dítě uprostřed, jde 
místo něj Petr. Odcházející dítě musí před usednutím říci jméno jiného dítě-
te (ne toho kdo je nyní uprostřed), když zapomene, vrací se znovu dopro-
střed. 

 

Téma související se včelař-
ským rokem: Ukázka výměny 
matky, není–li potřeba tak ale-
spoň teoreticky. A především 
zdůvodnění toho, proč matku 
vyměňujeme. Zejména zdůraz-
nit, že je potřeba mít včelstva 
mírná, klidná a nerojivá. 
Obecné téma: Med jako potra-
vina. Zodpovězme otázku jak 
s medem zacházet, aby nedošlo 
k jeho poškození, znehodnocení. 
Jak se med prodává a balí. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Puzzle—skládání zvířátkových puzzlí—my máme z překližky vyřezané 
různé druhy hmyzu, děti si procvičují zručnost a představivost, lze s větší-
mi udělat i rychlostní soutěž. 
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Téma související se včelařským rokem: Vkládání podložek pro 
potřeby varroamonitoringu. Musíme dětem sdělit, k čemu je dobré 
pozorování spadu roztočů provádět. Po schůzce musí být dětem jas-
né, že pozorování nedělají pro nikoho jiného než pro sebe a své včely 
a že dobrý zdravotní stav včel je zcela zásadní. Každý se o své včely 
musí starat především sám, ve spolupráci s Krajskou veterinární 
správou. 
Obecné téma: Varroáza, Co to je? Jak na ní? Jaký představuje pro-
blém? Odkud se vzala? A mnoho dalších otázek je potřeba zodpově-
dět na toto téma. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Anglická honička—ten, kdo má babu se snaží co nejrychleji chytit 
někoho dalšího, jakmile se ho dotkne, musí se chycený na tomto místě stále 
držet a tak honí dalšího. Může se stát, že v průběhu hry drží někdo i 3-4 
místa na svém těle, pokud to jde. Pokud už se nemůže pohybovat, odchází si 
sednout a babu má ten, který mu ji dal. Vyhrává ten, kdo vydrží nejdéle. 
 
Téma související se včelařským rokem: Úklid včelnice a jejího 
okolí. Dle umístění včelstev lze provádět různé úkony. Sečení trávy a 
překážejících křovin. Nebo jen úklid odpadků třeba i ve vzdálenějším 
okolí. Po včelnici se nesmí nic jen tak povalovat. Oprava výstražných 
cedulek. Natírání maringotky a mnoho dalšího. Práce se obvykle na-
jde víc než dost a děti se na ní mají v rámci svých možností podílet. 
Obecné téma: Jaké vlastně existují úly v dnešní době a jaký byl je-
jich historický vývoj. Není špatné dohodnout se s několika včelaři 
s odlišnými úly v okolí, a udělat si malou exkurzi, aby děti viděly jiné 
úlové sestavy a rámkové míry „v akci“. 
bezvčelí hra pro pobavení:  

Kam s tím? - Vysvětlíme dětem 
rozdíl mezi různými materiály—sklo, 
plast,  bioodpad, papír, kov… Připra-
víme si 2 sady „odpadků-čistých“ a 2 
sady nápisů s druhy odpadu—bílé 
sklo, barevné, plasty, papír, bioodpad, 
nebezpečný odpad, kov—rozdělíme 
děti na 2 družiny a jejich úkolem je co 
nejrychleji a nejlépe vytřídit k popis-
kám svoje „odpady“. 
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říjen 
Téma související se včelařským rokem: Péče o rezervní souše 
s výkladem o zavíječi voskovém a možnostech jak se mu bránit. 
Obecné téma: Něco málo z historie včelaření. Od kdy lidé včelaří, 
kdy a jak proběhly zlomové okamžiky v přístupu lidí k tomuto ře-
meslu a způsobu péče o včelstva. 
Základní včelařské pomůcky. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Evoluce—zábavná hra pobaví celý 
kroužek, záleží na štěstí:-) Na začát-
ku jsou všichni hráči kuře—
vydávající zvuk PÍP. Hráči chodí po 
klubovně a hledají volného hráče na 
stejné úrovni, když se potkají střih-
nou si. Kdo vyhraje postoupí v evo-
lučním žebříčku, když prohraje vždy 
klesne až na kuře. Po kuřeti je pes—HAF, osel –ÍÁ, kůň—ÍHAHÁ, opice—
UUU, člověk !!! výhra:-) 
 
Téma související se včelařským rokem: Vkládání uteplivek pod 
strůpky úlů. Kontrola, případně otevření oček a zajištění dostatečné-
ho přísunu čerstvého vzduchu. 
Obecné téma: Nemoci včel, nebezpečná nákaza mor včelího plodu. 
Jak ji rozpoznávat, a především jak jí předcházet. Zdůraznit čistotu 
hygienu a hlavně pravidelnou obnovu včelího díla. 
 
Včelí hra pro pobavení:  
Varroáza—honička, může být na téma nemocí, jeden je nakažen varroá-
zou a roznáší nákazu po úle, úkolem ostatních je uniknout. Pokud nakaže-
ný někoho chytne, nakazí ho—ten zkamení a stojí rozkročmo, čeká na vylé-
čení. Vyléčit ho může zdravá včela tak že ho podleze, tím ho uzdraví a může 
hrát dál. Hrajeme např. 5 minut, pak vyměníme honícího. 
 
Téma související se včelařským rokem: Podzimní léčení včel. 
Ukázka jak se provádí fumigace s upozorněním na možnost vzniku 
požáru. 
Obecné téma: Jak si dělat záznamy o včelách, jak má vypadat vče-
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lařský zápisník a jaké jsou možnosti dočasného označování úlů, ná-
stavků a rámků. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Kdo bude rychlejší? Dáme si 2 minutové intervaly a děti budou potře-
bovat papír a tužku.  Soutěžíme v různých oborech např. vyjmenuj léčivé 
rostliny (děti píší po dobu 2 minut, pak si sečtou body) a pokračujeme v 
dalším oboru—chlapecká jména, předměty, řeky …, hodnotíme vždy hned 
po tématu. 
 
Téma související se včelařským rokem: Výsadba včelařsky uži-
tečných rostlin. Nějaké to místo kam zasadit pár rostlin se vždy na-
jde, jen pozor na předchozí souhlas majitele. 
Obecné téma: Včelařské dřeviny a byliny. Které to jsou jak je shá-
nět a jak provádět výsadby. 

medonosná hra pro pobavení:  
Medonosné rostliny— připravíme si pro děti obrázky medonosných 
rostlin, napíšeme zvlášť rodové a druhové jméno a úkolem dětí je správně 
přiřadit k obrázku obě dvě jména. např. 

BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ                  TŘEZALKA TEČKOVANÁ 
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listopad 
Téma související se včelařským rokem: Podzimní léčení včelstev. 
Je-li to jen trochu možné, pokusme se dohodnout léčbu aerosolem na 
dobu schůzky, aby si děti mohly prohlédnou aerosolový vyvíječ, 
event. si vyslechly výklad od pověřeného a proškoleného pracovníka, 
který má léčbu vyvíječem na starosti.  
Obecné téma: Včelí nepřátelé, kdo může být pro naše včely hroz-
bou? Jak se proti nim bránit? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Stopy—poznávání stop, připravíme si obrázky stop  zvířat žijících v příro-
dě—zajíce, srnky, lišky, veverky, puštíka, bažanta, myši, sýkorky, divočáka. 
K nim si seženeme i obrázky zvířat a jejich názvy, úkolem dětí je správně 
přiřadit nejenom název, ale i stopu zvířete. U starších dětí připravíme zví-
řat více (např. jelena, rysa, jezevce, medvěda, labuť…) 
 
Téma související se včelařským rokem: Zpracování včelího 
vosku, čištění rámků jejich oprava a desinfekce. 
Obecné téma: odpovězme dětem na otázky, jak vzniká vosk, k čemu 
jej včely používají a jakým způsobem jej získáváme. 
vosková výroba pro pobavení:  
Výroba svíček ze včelího vosku—práce se včelím voskem. K jejich 
přípravě kromě včelích mezistěn nakrájených na velikost svíček potřebuje-
me ještě knot. S dětmi vosko-
vé mezistěny namočíme do 
teplé vody, aby změkly a pak 
zavineme svíčku. 
 
Téma související se vče-
lařským rokem: Zpraco-
vání včelího vosku, čištění 
rámků jejich oprava a de-
sinfekce. 
Obecné téma: Jak vlastně 
včely přežijí zimu? Co to 
je a jak se chová zimní 
chomáč? Upadají včely do zimního „spánku“ jako mravenci? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Zimní spáči—připravíme si sadu obrázků znázorňující spící zvíře, odlé-
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tavého ptáka a  zvíře, pohybujícího se na sněhu. K této hře budeme dále 
potřebovat seznam zvířat s rozdělením—kdo v zimě spí, kdo odlétá do tep-
lých krajin a kdo zůstává  u nás. Nejdříve si s dětmi o tomto dělení popoví-
dáme a uvedeme si příklady, necháme nejprve jmenovat děti. Po té rozmís-
tíme po klubovně nebo venku tři obrázky znázorňující co zvířata v zimě 
dělají. Vedoucí postupně jmenuje zvíře a děti běží k obrázku, které znázor-
ňuje, co v zimě dělá? (spí, odlétá, zůstává). První tři u správného obrázku 

dostávají bod. 
 
Téma související se včelařským rokem: Ošetření a uskladnění 
souší. Boj se zavíječem voskovým a provedení praktických opatření. 
V případě síření upozornění na možnost vzniku požáru. 
Obecné téma:  
Jak to včely mají s teplem? Kdy jej potřebují? Jaké počasí jim vadí a 
které naopak vyhovuje? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Roční období—děti rozdělíme do čtyř družstev a necháme je vylosovat 
jednu ze čtyř připravených cedulek, na kterých jsou roční období. Každá 
družina má čas na přípravu a jejich úkolem je pantomimou předvést svoje 
roční období. Další skupiny hádají, které roční období předvádí. 
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prosinec 
Téma související se včelařským rokem: Probíhá poslední kolo 
léčení varroázy, bude-li to možné, tak je přítomnost dětí velmi vhod-
ná. Velmi zajímavé je sledování podložek se spadem roztočů 
z předcházejících léčebných zásahů. 
Obecné téma: Pomůcky a potřeby pro včelaření, ukažme dětem i 
méně používané pomůcky z našeho oboru, můžeme-li si je vypůjčit 
tak jak se říká naživo, pokud ne, tak alespoň prostřednictvím inter-
netu nebo včelařského obchodu. 
medová hra pro pobavení:  
Perníčky—perníčky jsou nejznámější 
dobrota připravená z medu. Upečte si je 
na schůzce máte-li možnost, nebo po-
proste maminku nebo babičku a na 
schůzce si perníčky ozdobte cukrovou 
polevou. Provoníte si klubovnu a připra-
víte na Vánoce. Dobrou chuť. 
 
Téma související se včelařským 
rokem: Kontrola a očištění podložek k zimnímu odběru měli na vy-
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šetření. 
Obecné téma: Vhodná a nevhodná výživa včel. Čili není cukr jako 
cukr. Seznámíme děti s nutností zpracování cukru včelami před jeho 
uložením. Nezapomeňme na pyl jako nepostradatelnou součást výži-
vy včel. 
včelí hra pro pobavení:  
Cukr, cukr, cukr—aneb krmení včel. Doprostřed klubovny umístíme do 
kruhu cca 3 m v průměru bílé papírové kartičky velikosti 3x3 cm. Upro-
střed kruhu je hlídač pokladu-cukru, z kruhu nesmí. Děti—včelky se snaží 
vynést z kruhu po jedné kartičce co nejvíce cukru, ale brání ho hlídač, po-
kud se jich dotkne, musí kartičku vrátit a udělat si 5 dřepů. Pokud se jim 
povede cukr ukořistit, odnesou si ho do svého označeného domečku.  
 
Téma související se včelařským rokem: Výroba svíček ze včelího 
vosku. Z mezistěn či odléváním. 
Obecné téma: Studium. Naučme děti, kde a jak shánět informace. 
Naučme je rozlišovat zdroje těchto informací a upozorněme je na to, 
že to co je na internetu nemusí být vždy pravda. 
včelí hra pro pobavení:  
Kdo dřív? Pro všechny děti 
máme knihu—Ilustrované 
včelařství. Na tuto hru ji 
budou potřebovat. Vedoucí si 
předem vypíše několik pojmů 
o kterých by si s dětmi chtěl 
povídat a pak může vyhledá-
vání začít. Prvním úkolem je 
co nejdříve najít zadaný po-
jem, každé dítě hledá samo. 
Když hledání několikrát zopa-
kujeme, dáme děti do trojic a 
každé trojici zadáme jeden 
nový pojem, který mají v kni-
ze nejen vyhledat, ale přečíst 
si o čem je a pak, až budou na 
řadě ostatním dětem vysvět-
lit. Střídají se všechny tři děti 
v družině, tak aby to neříkalo 
jen jedno, ale zapojily se 
všechny děti. 
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leden 
Téma související se včelařským rokem: Návštěva včelnice a od-
běr zimní měli na vyšetření. Ukázka způsobu usušení vzorku.  
Obecné téma: Stavba těla včely medonosné a zdůraznění odlišností 
od ostatního hmyzu. 
včelí hra pro pobavení:  
Části těla včely—jak se nazývají jednotlivé části těla včely? Na našem 
obrázku je ukázka možné výukové pomůcky, 

 
Téma související se včelařským rokem: Ukázka přípravy suché 
měli a balení vzorku na vyšetření. 
Obecné téma: Jaký že je skutečný význam včely medonosné pro pří-
rodu a pro člověka? Vysvětleme dětem, že jsou to dvě odlišné otázky 
s dvěma odlišnými odpověďmi. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Tam kde žiji—připravíme si seznamy zvířat dle místa kde žijí v rozděle-
ní—les, pole, louka, rybník, hory.  Namalujeme si i obrázky s těmito místy, 
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popřípadě alespoň nápisy. Děti stojí uprostřed klubovny (louky…) a vedou-
cí řekne jedno zvíře, úkolem dětí  je běžet k obrázku, kde zvíře žije, první tři 
dostanou body a pokračujeme dalším zvířetem. 
Téma související se včelařským rokem: Příprava nových a opra-
va starých rámků. 
Obecné téma: Med a jeho druhy. Jak je to s jednodruhovými medy. 
dle možností doporučujeme i ochutnávku různých medů. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Bylinkový čaj—uvaříme si bylinkový čaj—nejlépe z nějaké medonosné 
rostliny (dobromysl, mateřídouška, lipový květ…) osladíme lžičkou medu. 
Koupíme různé druhy medů např. řepkový, akátový, lipový, lesní…
Současně si seženeme i med pastovaný, abychom dětem vysvětlili, jeho od-
lišnost. Popovídáme si i o krystalizování medu a jak jí předcházet, či jak 
správně med opět uvést do tekutého stavu. 
 
Téma související se včelařským rokem: Zatavování mezistěn do 
připravených rámků. 
Obecné téma: Zákonitosti života včel jako superorganismu. Dopo-
ručujeme dětem představit knihu Fenomenální včely od Jürgena 
Tautze. 
včelí hra pro pobavení:  
Výroba rámečků a zatavování voskových mezistěn—praktická činnost. 
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únor 
Téma související se včelařským rokem: Poslech včelstev. Jaké 
jsou zvukové projevy včelstva v zimě a co lze z těchto projevů vyčíst? 
Obecné téma: Zimní život včel a důležitost zimních proletů. 
bezvčelí hra pro pobavení:   
Koho slyším? Připravíme si nahrávku různých zvuků—hlavně volně 
žijících zvířat (liška, srnec, prase divoké, čáp, kukačka, včely, žáby, straka-
poud…) ale přidáme i např.  déšť, zvon, bouřka… Dětem postupně pouští-
me zvuky a jejich úkolem je poznat o jaký se jedná. 
 
Téma související se včelařským rokem: Kontrola a příprava vče-
lařského vybavení na nadcházející sezónu. Opravy nástavků apod. 
Obecné téma: Včelařský rok není jako rok kalendářní. Proč se každý 
rok určité zásahy ve včelstvech provádějí pokaždé jindy? Co je to fe-
nologický rok? To vše bychom dětem měli vysvětlit. 
bezvčelí hra pro pobavení:   
Molekuly—vedoucí řekne číslo po kolika se mají děti vždy dát dohromady 
např. 4 (musí udělat čtveřice a kdo zbyde, bude mít trestný bod) a pokraču-
jeme dál, děti se pustí, chodí po klubovně (venku) a řekneme další číslo např. 
2, 8 ... 
 
Téma související se včelařským rokem: Kontrola folií na stropu 
úlu krátké opatrné nahlédnutí pod víko. S vysvětlením výhod této 
fólie při kondenzaci vody a její následné využití včelami.  
Obecné téma: Včely na internetu. Ukázka zajímavých webových 
stránek a doporučení jak vyhledávat ty správné informace. 
bezvčelí hra pro pobavení:   
Co tu kvete? Vyhledávat informace je  důležité umět a my si to vyzkou-
šíme s knihou—Co tu kvete (nebo s jakýmikoliv jinými stejnými knihami—
nejlépe atlasy—ptáků, nerostů, rostlin….). Děti si rozdělte na skupiny a 
zadávejte jim různé úkoly—např. Na jaké straně se píše o pomněnce?, Kolik 
okvětních lístků má chrpa? Napište 5 žlutě kvetoucích rostlin., Napište 3 
rostliny s 5 okvětními lístky…. 
 
Téma související se včelařským rokem: Včelařský rok v kostce. 
Udělejme dětem pořádek v tom co se kdy se včelami dělá a proč. 
Obecné téma: Krádeže včel a možnosti jejich předcházení. 
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včelí hra pro pobavení:   
Rozstříhaná tabulka– použijte tabulku  s rozdělením včelařského roku, 
doporučuji si ji nakopírovat a zvětšit, např. 3x pro tři družstva a rozstříhat. 
Úkolem družstev pak je správně seřadit období i co dělá včelař a včely.  
 

období co dělá včelař co dělají včely co nedělá vče‐
lař 

P������ 

červenec, 
srpen 

odstranění mední‐
ků 

zužitkování matek 

podzimní prohlíd‐
ky, 
doplnění zásob 

léčení 

vyhánění trub‐
ců 

slídění 
loupež 

nikdy nenechává 
krmení na poz‐
ději 

P����� 

září, 
říjen 

poslední prohlídky 

léčení 
třídění souší 

náznaky cho‐
máče na noc 

prolety přes 
den 

rozhodně nekr‐
mí, má totiž 
dávno nakrmeno 

úl neutěsňuje 

Z��� 

listopad, 
prosinec, 
leden, 
únor 

údržba, desinfekce 

práce s voskem 

příprava rámků 

studium 

zimní chomáč 

udržují teplotu 
chomáče 

určitě úl neotví‐
rá 
včely pokud 
možno vůbec 
neruší 

P��� ��� 

březen, 
duben 

jarní prohlídky 

spojování slabých 
a bezmatečných 
včelstev 
léčení 

prolety 
zvýšené plodo‐
vání 

včelstvo neroze‐
bírá celé, ale 
nezbytnou část 

J�"� 

duben, 
květen 

rozšiřování 
kočování 
vytáčení 
protirojová opatře‐
ní 
tvorba oddělků 

rychlý rozvoj 
jarní snůška 
často hlavní 
snůška 

stavební pud 

nesedí doma u 
televize či počí‐
tače 

Č�$%& 
�&�� 

červen 

vkládáme stavební 
rámky 

tvorba oddělků 

vytáčení 
léčení 

vrchol rozvoje 

rojení 
snůška 

nikdy včelám 
neodebere vše‐
chen med 

P�%&  
�&�� 

červenec 

poslední medobra‐
ní 
krmení 
léčení 

příprava 

na zimu 

nikdy včelám 
neodebere vše‐
chen med 
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březen 
Téma související se včelařským rokem: Prohlídka okolí našeho 
včelařského stanoviště spojená s hledáním a určováním pylodárných 
dřevin.  
Obecné téma: Délka vývoje včelích dělnic, matky a trubců.  A mož-
né využití této znalosti v praxi. Výběr vhodného stanoviště, kam a 
jak úly umístit. Vysvětlení pojmů: včelín, včelnice, včelník, 
s vysvětlením výhod a nevýhod jednotlivých způsobů umístění úlů. 
včelí hra pro pobavení:   
Najdi  rostlinu—v předstihu si sami projdeme okolí včelnice a vypíšeme 
si vyskytující se rostliny—byliny i dřeviny. Děti svoláme do hloučku a za-
dáváme postupně jednotlivé rostliny—kdo doběhne k hledanému stromu 
první, kdo objeví první bylinu? Hru několikrát zopakujeme. 
 
Téma související se 
včelařským rokem: Jar-
ní prohlídka včelstev a 
vše co s ní souvisí. Pře-
souvání zásobních plá-
ství, spojování slabých 
včelstev apod. Nebude–li 
třeba tato opatření pro-
vést prakticky, tak ale-
spoň vysvětlit teoreticky. 
Obecné téma: Proč je 
lepší chovat silná včel-
stva a proč musí mít stále 
dostatek zásob? Pro sou-
časné způsoby včelaření 
je to otázka více než zá-
sadní. 
bezvčelí hra pro poba-
vení:   
Honička—pravidla jako u známé honičky, jeden má babu a honí ostatní, 
ale ti se mohou zachránit vyslovením dopředu dohodnutým pojmem (např. 
medonosná rostlina, včelařské pomůcky…) pojmy se nesmí opakovat, pokud 
už některý dítě použilo, musí další použít jiný pojem. 
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Téma související se včelařským rokem: Praktická ukázka jarního 
přeléčení včelstev. Ne vždy je potřeba, pokud ne tak předvedeme zá-
sah alespoň, jak se říká, na sucho. 
Obecné téma: Dýmák je dobrý 
sluha, ale zlý pán. Procvičení si 
práce s dýmákem je nepostradatel-
ná dovednost každého včelaře. Ne-
zapomeňme na zásady bezpečnosti, 
na škodu nebude ani ukázka foto-

grafie vyhořelého včelínu.   
 
Téma související se vče-
lařským rokem: Jarní 
úklid včelnice a jejího oko-
lí. Snažíme se o to, aby 
místo kde včelaříme pěkně 
vypadalo. 
Obecné téma: První jarní 
rostliny a jejich význam 
pro včely. 
bezvčelí hra pro pobave-
ní:   

Jaké je moje jméno? - připravíme si názvy rostlin—prvních jarních, 
léčivých, jedovatých. Napíšeme větším tiskacím písmem na čtvrtky a roz-
stříháme tak, aby na kartičce bylo vždy jen jedno slovo. Uděláme tolik sad, 
kolik chceme mít. Kartičky rozházíme v herním území, děti rozdělíme na 
družiny. Prvním úkolem je po jedné kartičce nosit jména do svého domeč-
ku—jeden vždy domeček hlídá, aby nebyl vyloupen. Po sběru rostlin se kaž-
dá družina zvlášť pustí do kompletace názvů, některá slova jim budou urči-
tě chybět, mohou vyměňovat s ostatními družinami. Obodujeme správný 
název tři body, pouze nasbíraná nepřiřazená slova bod. 

Bledule jarní 
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duben 
Téma související se včelařským rokem: Kontrola rámků a zatave-

ných mezistěn, kontrola 
souší před nadcházející 
sezónou. Případně dola-
d ě n í  p o s l e d n í c h 
„rámkových“ drobností 
a nedodělků. 
Obecné téma: Vznik 
roje a předcházení rojo-
vé náladě. Co se dělá 
s nalezeným rojem? 
bezvčelí hra pro po-
bavení: 
Džungle—jde o honičku 
s různými rolemi, vhodná  

na ven. Připravte si barevné čtvrtky následujících barev a napište na ně text 
dle tabulky: 

Děti si stoupnou do řady, zezadu jim rozdáme barevné lístečky (proužky), 
zatím je nečtou. Pískneme jednou, děti si najdou místo kde budou sami dál 
od ostatních, tam si přečtou text na lístečku. Pískneme 2x a nyní  nastává ta 
pravá džungle, protože každý má za úkol někoho honit a před někým utí-
kat… 
 
Téma související se včelařským rokem: Vkládání pozorovacího 
stavebního rámku. 

žlutá honíš červenou honí Tě modrá 

červená honíš zelenou honí Tě žlutá 

zelená honíš modrou honí Tě červená 

modrá honíš žlutou honí Tě zelená 
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Obecné téma: Sledo-
vání instruktážních 
videí na internetu. 
Ukázka jejich vyhle-
dávání. Je potřeba 
zdůraznit fakt, že na 
internet může psát 
každý, z čehož plyne i 
potřeba držet si urči-
tý odstup a nebrat vše 
jako ten nejlepší po-
stup či jedinou mož-
nost. 
 
Téma související se 
včelařským rokem: 
Práce s nástavky, 
nácvik manipulace. 
Obecné téma: Mo-
derní přístup ke vče-
laření, včelařské vel-
koprovozy u nás,  využití moderních materiálů (plastů)  ve včelař-
ství. 
bezvčelí hra pro pobavení:   
Co chybí? Tato hra tříbí paměť a je vhodné ji občas zopakovat. Připravte 
si několik cca 20 drobných předmětů (lžička, sirka, mince, kamínek, gumič-
ka, tužka, cukr, spinka, nůžky…). Dejte je do krabice, na stůl… Dejte dětem 
čas 3 minuty si všechny předměty zapamatovat. Pak se děti otočí a vy ode-
berete např. 2 předměty. Úkolem dětí je napsat, které to byly. Opakujeme 
několikrát, odebíráme i jeden předmět, nebo naopak 10... 
 
Téma související se včelařským rokem: Rozšiřování včelstev 
Obecné téma: Základní předpoklady úspěšného rozvoje včelstva, co 
všechno včely potřebují k řádnému zesílení a jak k tomu může přispět 
včelař svou prací. Co to znamená podtržení včelstva?  
bezvčelí hra pro pobavení:  
Nejdelší had—každý dostane papír o velikosti A4 a je jeho úkolem udělat 
co nejdelšího hada v jednom kuse bez nůžek, lepidla ...Jen papír a vy:-) 
 

Dřípatka horská 
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květen 
Téma související se včelařským rokem: Nácvik postupu otvírání 
úlu a používání dýmáku. 
Obecné téma: Význam včely medonosné v kulturní krajině. Rizika 
a nebezpečí plynoucí ze zemědělské činnosti. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Řekni pravdu: Tři děti na chvilku opustí místnost, aby si tajně domluvili 
mimořádný zážitek, který doopravdy zažil jen jeden z nich. Trojice se vrátí 
do místnosti, posadí se před ostatní a všichni tři vyprávějí, co prožili. Ostat-
ní si příběh tedy vyslechnou třikrát - od každého z  nich. Pak smí zbytek 
skupiny klást otázky a musí zjistit, kdo opravdu danou událost prožil. Kaž-
dý dostane lístek, a když si myslí, že poznal, který vypravěč říká pravdu, 
napíše jeho jméno na lístek a položí ho nepopsanou stranou před sebe. Kdo 
ze tří vypravěčů mluvil pravdu? 
 
Téma související se včelařským rokem: Praktické rozšiřování 
včelstev. 
Obecné téma: Jaké instinkty mají včely. Proč musíme jejich instink-
ty respektovat? Jak můžeme těchto instinktů využít? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Na komáry: Jedno dítě je člověk a ostatní si zahrají na komára.  Ko-
máři se sbíhají s hlasitým bzzzzz 
se snaží člověka píchnout prs-
tem. Každý komár si počítá 
úspěšné píchnutí. Komáři ale 
musí dávat pozor na buchar 
(smotané noviny), kterým se 
člověk ohání. Je-li komár zasažen 
bucharem (stačí jakýkoliv do-
tyk), je usmrcen a vypadává ze 
hry  Vyhrává nejúspěšnější ko-
már. Hru jistě několikrát zopa-
kujete. 
 
Téma související se včelař-
ským rokem: Praktická tvor-
ba oddělku. I když neplánuje-
me rozšiřovat chov, či jej pro-
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dávat. Tak jako ukázka jednoho z mnoha protirojových opatření jistě 
stojí za to. Tvorba oddělků by měla být nedílnou součástí práce kaž-
dého včelaře.  
Obecné téma: Kočování se včelstvy, jaké jsou možnosti přesunů 
včelstev? Co je ke kočování potřeba? K čemu je vlastně kočování dob-
ré? 
 
Téma související se včelařským rokem: Příprava pomůcek na 
medobraní. 

Obecné téma: Různé postupy získávání medu.  
bezvčelí hra pro pobavení:  
Co to je? Připravíme si dopředu několik různých druhů ovoce, zeleniny, 
pochutin (jablko, hrušku, švestku, piškot, okurku, celer, petržel, marmeládu, 
cukr, strouhanku, rozinky, ořechy…)—nakrájíme na menší kousky—tak 
abychom měli pro každé dítě po jednom. Děti si zaváží oči, dostanou ochut-
nat např. kedlubnu—mají podle chuti, bez zrakové kontroly poznat, co to 
je? 
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červen 
Téma související se včelařským rokem: Poznávání kvetoucích 

rostlin a hodnocení jejich přínosu 
pro včely, zda jsou pylodárné, 
nektarodárné, jaké je jich v našem 
okolí množství. 
Obecné téma: Zavčelení krajiny, 
co to znamená? Je dostatečné? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Kdo první? Tuto hru si zahrajeme 
s dětmi venku. Nejprve si s nimi pro-
jdeme louku a celé okolí, kde máte 
umístěnu včelnici. Seznamujeme děti 
s jednotlivými druhy medonosných 
rostlin.  Pak si najdeme vhodné mís-
to, vedoucí si stoupne doprostřed a 
děti okolo v kruhu. Vedoucí řekne 

jednu medonosnou rostlinu, která 

je v okolí a děti ji běží hle-
dat. Hru několikrát opakuje-
me tak, aby děti uměly rost-
liny poznávat. 
 
Téma související se 
včelařským rokem: Me-
dobraní. Jde se na to. 
Obecné téma: Balení a 
uskladňování medu. Roz-
poznávání jeho kvality 
respektive zralosti. 
Téma související se 
včelařským rokem: Ná-
cvik hledání matky a její 
označování. 
Obecné téma: Proč a ja- Šalvěj lékařská 

Lípa srdčitá 
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kým způsobem označujeme matky? 
bezvčelí hra pro pobavení: 
Tichá pošta s pantomimou: Vysvětlíme dětem co to je pantomima a 
pak si je rozdělíme na 2 družstva.  Prvnímu v řadě řekneme nějaké např. 
zvíře a on ho musí pantomimou předvést tomu kdo je druhý, ten zas třetí-
mu a uvidíme, co předvede poslední a co řekne, že to bylo? Hra je určena 
hlavně pro pobavení všech zúčastněných. 
 
Téma související se včelařským rokem: Vycházka do okolí a pe-
čení buřtů. Oslava příchodu prázdnin. 
Obecné téma: Hořčice nebo kečup? 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Protichůdné rozkazy: U nás velice oblíbená hra. Budeme muset věno-
vat trochu času přípravě, ale stojí to za to. Potřebujeme tolik lístečků, kolik 
je dětí, vždy ale sudý počet. Vedoucí hru koordinuje. Připravíme si proti-
chůdné rozkazy—(např. Zavaž šátek na lavičku! x Nedovol nikomu, aby 
zavázal šátek na lavičku!,    Připravíme tolik dvojic  rozkazů, kolik dvojic 
dětí můžeme mít. Současně připravíme předměty, o kterých v úkolech hovo-

říme (v našem př. 
šátek a musí být v 
dohledu i lavička). 
Úkoly napíšeme na 
lístečky, ty dáme 
do ešusu nebo kšil-
tovky… Každému 
dítěti dáme vybrat 
lísteček, to si jej 
přečte, nikomu 
nesmí říct co bude 
dělat. Pak lístečky 
vybereme a písknu-
tím zahájíme hru. 
V tu chvíli všichni 
začnou dělat co 
mají za úkol a je to 
velká mela. Hraje-
me pár minut, uvi-
díte sami a pak 
pokračujeme dal-
ším kolem. Dokud 
vás hra baví. 
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červenec a srpen 
 Na letní období musíme počítat s menší účastí dětí na krouž-
ku, proto jsme zařadili na dva měsíce jen 5 schůzek, přesto je to víc 
než dost a pokud se podaří během prázdnin pětkrát sejít tak je to vel-
ký úspěch. 
 
Téma související se včelařským rokem: Návštěva přítele včelaře. 
Zejména z důvodu jiného pohledu na věc a ukázky jiných typů úlů či 
trochu jiného způsobu včelaření. 
bezvčelí hra pro pobavení:    
Intuice—Předem se se včelařem, kterého děti neznají domluvíme a připra-
víme si otázky na které nám včelař odpoví (Kam by jel na dovolenou nejra-
ději k moři x na hory, je optimista x pesimista, pije raději kávu x čaj, raději  
by šel sportovat x na koncert, je jedináček  x z více dětí, 

je svobodný x ve stavu manželském, 
má děti x nemá., jeho práce je úřed-
nická x manuální, jeho bytové pomě-
ry jsou stísněné x uspokojivé, když 
se mu při práci lidé dívají do rukou, 
tak mu to vadí x nevadí, ve škole měl 
raději hudební výchovu x ruční prá-
ce, má raději vážnou hudbu x zábav-
nou, horory a strašidelné příběhy má 
rád x nerad … Úkolem dětí je tip-
nout, co je pravda, co si myslí, že by 
včelař udělal raději. Zaznamenávají si své odpovědi  na papír a nakonec 
dětem přečteme správné odpovědi a ony si obodují, kdy odpověděly správně. 

Téma související se včelařským rokem: Poslední medobraní. 
Téma související se včelařským rokem: Zakrmování včel praktic-
ky. 
Obecné téma: Líhnutí zimní generace včel. Zodpovězme otázku: 
proč je zimní generace včel tak důležitá a v čem se odlišuje od letních 
včel? 
 
Téma související se včelařským rokem: Praktická ukázka krmení 
včel. 
Je nutné, aby se schůzka odehrávala na včelnici. Dle zvolené techno-
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logie si děti vyzkouší přípravu krmného roztoku a jeho podání vče-
lám. Povídání o krádežích a rizikách s tím spojených a především o 
jejich předcházení. Důležité je ukázat a vysvětlit zužování česen. 
V případě potřeby předvést léčení Gabonem. 
Obecné téma: Komunikace a dorozumívání včel. Vysvětlení význa-
mu feromonů, včelích tanečků. 
bezvčelí hra pro pobavení:  
Podpisy: Nejlépe se hra hraje venku—v lese. Vedoucí se rozmístí v teré-
nu a mají u sebe propisku. Určí si mezi sebou neměnné pořadí, v jakém se 
budou podepisovat. Úkolem dětí je sehnat do sešitu podpisy všech vedou-
cích. Vyhrává ten, kdo to bude mít jako první. Ale přiběhnou k nejbližšímu 
vedoucímu (1) a ten jim sdělí, že se jim podepíše pouze tehdy, až budou mít 
podpis vedoucího (2). Vydají se tedy hledat 2, až ho najdou, ten jim sdělí, že 
se jim klidně podepíše, ale nejprve musí mít podpis vedoucího (3). Děti tedy 
musí zjistit, kdo je jako první, získat jeho podpis, pak najít druhého atd.  
Téma související se včelařským rokem: Kontrola množství zásob, 
kondice a síly včelstev. Event. další krmení. Ukázka spojování sla-
bých včelstev, nebude-li potřeba takto řešit situaci tak alespoň teore-

ticky. 
Obecné téma: Nemoci včel. Obecné povídání o všech včelích nemo-
cech. Schůzka si má klást za cíl ucelenější přehled o rizicích, se který-
mi se včelař musí vypořádat. 
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Český svaz ochránců přírody Pelhřimov ZO 17/01 

Středisko ekologické výchovy 

MRAVENEC 
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se již 
od roku 1997 věnuje EVVO na okrese Pelhřimov. 

Ukazujeme především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti, 
pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vzta-
hu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné. Zpra-
covali jsme ekologické výukové programy 22 pro ZŠ a 19 pro MŠ. 

 10. rokem při naší organizaci pracuje Klub přátel MRAVENCE, kde 
pracuje dětský oddíl se zájmem o ochranu přírody. Současně v klubu pracu-
je mládež ze středních a vysokých škol. Jak děti, tak starší mládež vedeme 
k účasti na osvětových akcích Den Země,  putovní výstavy „Za tajemstvím 
lesa“, „Krmítkování“, „Medování, Den bez aut– kde se stávají lektory a učí 
poznávat přírodu, chovat se šetrně a udržitelně, i pomáhat při dalších dob-
rovolnických činnostech, ale také chovat se k přírodě, sobě a lidem ohledupl-
ně.  

 Den Země je naší největší osvětovou akcí pro veřejnost pořádanou od 
roku 2000. V současné době se jí účastní více jak 1000 zájemců - občanů a 
návštěvníků Pelhřimova. Den Země  probíhá v Děkanské zahradě, připravu-
jeme na 30 stanovišť – výroba svíček, ptačí říše, pírka, poznávání rostlinné 
říše, poznávání a odlévání stop, poznávání zvířat, pečení placek, výroba 
keramiky, třídění odpadů … 

 Po celou dobu činnosti naší organizace pracujeme se studenty a dob-
rovolníky (účast na akcích Den Země, Medování, kosení luk...) a pomáháme 
vysokoškolským studentům s přípravou bakalářských a diplomových prací. 
Spolupracujeme se SŠ a VŠ - praktické zkušenosti studentů. 

 Připravili a zrealizovali jsme naučnou stezku v Městských sadech v 
Pelhřimově, spolupracujeme při tvorbě strategických materiálů, , místní 
agendě 21  a podáváme informace o ŽP.  

 Realizovali jsme v roce 2003 Naučnou stezku – Městské sady 
v Pelhřimově, ke každému tématu jsme oslovili odborné pracovníky z agen-
tur, vědeckých institucí i krajské pracovníky. Naučná stezka Městské sady 
se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okru-
hu. 1. Historie Městských sadů, 2. Stromy, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5, Lesy, 
6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. Podnebí, 9. Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11. 
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Významné stromy, 12. Chráněná území. 

 Realizovali jsme informační kampaň k programu odpadového hospo-
dářství v Pelhřimově: EVP o odpadech a třídění na všech MŠ a ZŠ 
v Pelhřimově, seminář pro pedagogické pracovníky – Odpady a my, soutěž 
„Jak třídíme my? – kvalita třídění v třídicích hnízdech, seriál o odpadech 
v místních novinách, putovní výstava „Jak správně třídit odpad?“ – umís-
těná v kině, knihovně. Vydali jsme informační letáček o třídění – „Kam 
s tím?“, plakáty o třídění nápojových kartonů, bílého a barevného skla a 
souhrnný „Kam s tím?“, magnetickou pomůcku ke třídění – Kam s tím? 
Nově spolupracujeme při přípravě rozšíření sběru odpadů o bioodpady – 
vznik letáčku Bioodpad. 

 Realizovali jsme informační kampaň k ochraně ovzduší v Pelhřimově 
„Dýchejme zhluboka a bez rizika“: EVP o ovzduší – topení a doprava včera 
a dnes na MŠ a ZŠ v Pelhřimově, soutěž „Doprava a parkování 
v Pelhřimově“ – kde starší soutěžící již navrhovali řešení problematické 
dopravy a parkování – zpracovali maketky obchvatu i parkoviště a poté jsme 
zorganizovali kulatý stůl, kde děti z osmých a devátých tříd přednesly své 
náměty zástupcům Města Pelhřimov – místostarostovi a úředníkům 
z odboru dopravy a životního prostředí a oni na ně mohli ihned reagovat. 
Publikovali jsme seriál o ovzduší v místních novinách výstava sestavená 
z dětských prací „Doprava a parkování v Pelhřimově“. Vydali jsme infor-
mační letáček– „Čím se topí u nás doma?“. 

 Vydáváme informační materiály o ochraně přírody a krajiny – Ekolo-
gická výchova, Krmítkování, Budkování, Naučná stezka – Městské sady, 
Naučná stezka – Křemešník, Pracovní listy k naučné stezce – Městské sady, 
Medování, publikaci Památné stromy a publikaci Zvláště chráněná úze-
mí, Výlety pěšky, na kole či vlakem, aneb auto nechme v garáži, po-
hledy památných stromů, zvířat i rostlin Pelhřimovska. Nově náš nápad jak 
může chránit přírodu každý – „Střih“ na ptačí budku ve skutečné velikosti 
– s podrobným návodem. 

 Zabýváme se také praktickou ochranou přírody, již od roku 2002 se 
účastníme projektu „Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v le-
sích“ v rámci kterého vyvěšujeme nové budky a evidujeme starší. Vyvěsili 
jsme více než 1600 a vyčistili více než 4 500. 

 Od roku 2006 se věnujeme ve větším měřítku také ručním kosením 
luk na zvláště chráněných územích. V současnosti pečujeme o PR Nový 
rybník, PR Hrachoviště a PR Kladinský potok a PR Proseč-Obořiště a nově 
o PR Čermákovy louky. 
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