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ÚVOD

 „Letos (2019) tomu bude 11 let, co jsem se nečekaně připletl na setkání 
vedoucích kroužků včelařské mládeže (KVM). Jako lektor v oblasti 
protidrogové prevence jsem jim přednášel o práci s rizikovými skupinami 
dětí a mládeže. V té době fungovalo v České republice 58 včelařských kroužků 
a mě udivilo, že v Praze nepracuje ani jeden takovýto kroužek. Proč? Bylo mi 
řečeno, že děti v Praze nemají takový vztah k přírodě a že je jim toto téma 
cizí. Nevím, co mě to tenkrát napadlo, ale vsadil jsem se s nimi, že do jednoho 
měsíce v Praze založím dětský včelařský kroužek. V tu dobu jsem o včelách 
věděl pouze to, že dávají med a žihadla. Přesto jsem sázku vyhrál!“

Jiří Cafourek 
vedoucí pražského KVM VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI  
a rakovnického KVM RAKovčelaříci)

Od této knihy neočekávejte, že čtenáře naučí včelařit! Od toho existují desítky 
jiných knih napsaných fundovanými včelařskými odborníky. Tato kniha je pře-
devším určena jak vážným, tak i potenciálním zájemcům o založení a vedení 
dětského včelařského kroužku. A s trochou představivosti i pro založení a vedení 
dětských kroužků s jinou, ne jenom včelařskou tematikou. Možná zde najdete od-
povědi na otázky kdo, proč, kdy, kde, jak a s kým takový kroužek založit a úspěšně 
a dlouhodobě vést. Nic ale neberte jako dogma, jsou to jenom rady, doporučení 
a náměty, jejichž zvážení či použití je jen a jen na Vás.

Kniha Vás provede jedním rokem včelařského kroužku. Od jeho přípravy 
k založení, vzniku až po „oslavu prvního výročí“. Nabídne Vám řadu zkušeností 
získaných založením a činností dvou včelařských kroužků. Oba vznikaly „na ze-
lené louce“, a tak prošly mnoha problémy a úskalími, o jejichž řešení se mohou 
s Vámi podělit.  

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI. 
Tento včelařský kroužek založil v roce 2008 humanitární spolek PROTEBE, z. s., 
který se dlouhá léta cíleně věnuje integraci zdravých a psychicky či fyzicky 
handicapovaných dětí. Sídlí v Jedličkově ústavu a školy na pražském Vyšehra-
dě. Zde má kroužek také svoje hlavní logistické zázemí a jedno ze svých tří 
ukázkových a cvičných včelích stanovišť. Další včely má umístěny v Botanické 
zahradě, Praha 7 – Troja a na střeše centrály Raiffeisen stavební spořitelny 
v ulici Koněvova, Praha 3. 



6

RAKOvčelaříci 
Již název tohoto kroužku napovídá, že vznikl a působí od roku 2010 v malebném 
okresním městě Rakovníku. Mladí RAKOvčelaříci zde mají k dispozici pěknou 
podkrovní klubovnu, prostorný sklad včelařských potřeb a především své včelí 
stanoviště umístěné na krásném místě přímo v centru města. 

Děti z obou těchto kroužků se nevěnují pouze výuce samotného včelařství. Ale 
o tom se dozvíte více přímo z jejich úst. V některé další kapitole najdete nejedno 
z jejich vyprávění.

Tak tedy – vítejte u Včelaříků

Cvičné, ukázkové včelí stanoviště 
KVM RAKOvčelaříků najdete jenom 
pár desítek metrů od centrálního 
náměstí v Rakovníku, v sousedství čtyř 
základních a středních škol. Stojí na kraji 
rozlehlého parku, kryto místní zelení, 
a přesto v dohledu kolemjdoucích, 
zde žijí spokojená včelstva v klasických 
nástavkových úlech a jednom 
experimentálním „ležanu“. 
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VČELAŘSKÝ KROUŽEK
PROČ ZALOŽIT VČELAŘSKÝ KROUŽEK
Tuto základní otázku by si měl položit a hlavně si na ni upřímně odpovědět každý, 
kdo se chce pustit do založení vlastního kroužku! Samozřejmě, skoro každý si 
nahlas řekne obecné, vznosně znějící a všeobecně známé a uznávané důvody.   

VČELY 
jsou nejužitečnějšími hmyzími opylovateli všech hmyzosnubných a především vět-
šiny hospodářsky využívaných rostlin. Včela medonosná by dnes bez péče včelaře 
neměla moc šancí na přežití – brzy by je zdecimovaly včelí nemoci (např. mor vče-
lího plodu), včelí parazité (např. kleštík včelí – Varroa destructor) nebo negativní 
zásahy člověka do krajiny (např. nadužívání nebezpečné chemie v zemědělství). 
Včelaři potřebují své mladé nástupce!

To je pravda! Ale je to upřímně i ten Váš hlavní důvod, proč uvažujete o založe-
ní kroužku?

Není tím dalším motivem například toto?
• Včelařství se stává „módní“ záležitostí a zajímavým marketingovým nástrojem. 
• Možnost získání grantu a dotace na tuto společensky prospěšnou aktivitu.
• Splnění podmínek na jakoukoliv environmentální aktivitu.
• Osobní ambice vhodného potencionálního vedoucího kroužku.
• Hledání smysluplného využití volného času dětí. 

Důvodů může být pochopitelně mnohem více. A žádný z nich nezavrhujeme. 
Naopak, každý důvod vedoucí k založení nového KVM vítáme. Ale pozor! Každý 
z nich přináší svoje specifická rizika a je třeba si je uvědomit, zvážit a připravit se 
na ně.  

Včelařství se stává „módní“ záležitostí a zajímavým marketingovým nástrojem. 
Takto často uvažují organizace, které hledají jakýkoliv způsob, jak se zajímavou 
formou zviditelnit. Proč ne. Mají-li k tomu vhodné podmínky, odhodlané vedoucí 
i prostředky. Dobře vedený kroužek, stálá podpora zřizovatele a dobrá marketin-
gová strategie může toto očekávání splnit a zároveň tak prospět dobré věci. 

Možnost získání grantu a dotace na tuto společensky prospěšnou aktivitu.
U tohoto důvodu bychom radili velkou opatrnost. Ano, mnohdy se dají na tyto 
aktivity získat zajímavé dotační prostředky. Takto účelově vzniklý kroužek může 
na základě jednorázového projektu získat perfektní vybavení, vhodné zázemí 
a finanční impulz ke své činnosti. Klíčovým faktorem u tohoto důvodu je získá-
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ní opravdu vhodného vedoucího, který nevede kroužek pouze pro peníze. Zdroj 
financí však může za rok, za dva „vyschnout“ a bude zřizovatel a vedoucí ochoten 
pokračovat v činnosti kroužků i bez těchto dotačních zdrojů? Mohli bychom začít 
přímo jmenovat mnoho školních projektů, které „zaplápolaly jako pochodeň“, ale 
hned po vyčerpání evropských finančních zdrojů neslavně a „nenávratně zhasly“. 

Splnění podmínek na jakoukoliv environmentální aktivitu.
Především školy jsou často „tlačeny“ do zakládání kroužků, aby tak splnily jeden 
z bodů v rámci environmentálního vzdělávání dětí. Založit včelařský kroužek je-
nom kvůli „čárce“ většinou kroužku moc neprospívá. Je to jako „nechtěné, vynu-
cené dítě“ – staráme se o ně, ale že bychom ho upřímně milovali?

Osobní motivace a ambice vhodného potencionálního vedoucího kroužku.
Často vynikající impulz a „motor“ pro založení nového kroužku. Vhodný a za-
pálený vedoucí dokáže získat zřizovatele, nadchnout děti a úspěšně vést kroužek. 
Jediné riziko je v tom, že pokud z jakéhokoliv důvodu vedoucí skončí – většinou 
končí i kroužek. 

Hledání smysluplného využití volného času dětí.
Tento důvod se zdá být nejvhodnější a najdou-li se všechny další podmínky pro 
založení a vedení kroužku, pak bývá vyhráno.

A jaké jsou podmínky pro založení včelařského kroužku?

ZŘIZOVATEL 
Každý kroužek včelařské mládeže by měl mít nějakou právní formu, nějaké le-
gislativní zastřešení.  Aby vedla KVM tzv. „fyzická osoba“ sama na sebe, je riziko 
nejenom pro tohoto vedoucího, ale i pro členy takového kroužku. Tuto formu 
známe – ale nedoporučujeme!

Prakticky existují dvě přijatelné možnosti zřízení kroužku včelařské mládeže.
• VLASTNÍ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA VČELAŘSKÉHO KROUŽKU
• MÍT ZA ZŘIZOVATELE VHODNOU „PRÁVNICKOU OSOBU“

ZŘIZOVATEL - VLASTNÍ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA (1)
Kroužek může vzniknout jako samostatná „právnická osoba“, podle § 20 odst. 
1 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Nejvhodnější a nejčastěji používanou 
formou je Spolek.

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 
spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné 
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sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi 
osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společ-
né aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení 
apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociál-
ních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Spolek 
může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný 
zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku 
mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo 
„zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, 
který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 
občanského zákoníku.

VÝHODY:
• Kroužek je „svým vlastním pánem“, nezpovídá se ze své činnosti orgánům 

zřizovatele.
• Vede si vlastní účetnictví, vlastní bankovní účet – má přehled nad svým majetkem.
• Může hledat materiální i finanční zdroje (dotace, sponzorské dary) pouze 

na sebe.
• Může si stanovit vlastní podmínky členství, pravidla, náplň činnosti.
• Má vlastní Identifikační číslo – IČ. 

NEVÝHODY:
• Vedení vlastní evidence a účetnictví, vlastní bankovní účet = administrativní zátěž.
• Potřeba minimálně tří aktivních plnoletých členů zajišťujících základní chod Spolku. 

ZŘIZOVATEL – VHODNÁ „PRÁVNICKÁ OSOBA“ (2)
Kroužek zakládá vhodná „právnická osoba“ – např. škola, DDM, církev, ČSV, z. 
s., jiný spolek. Zřizovatel většinou zakládá včelařský kroužek na základě písem-
né smlouvy (dohody), kterou podepisuje vedoucí včelařského kroužku. Kroužek 
nemá vlastní právní subjektivitu ani IČ. 

VÝHODY:
• Kroužek nemusí řešit spolkovou administraci a účetnictví.
•  Využívá práva člena zřizovatele – např. pojištění, materiální zajištění.

NEVÝHODY:
• Nemá vlastní právní subjektivitu – vše řeší prostřednictvím zřizovatele.
• Musí plnit povinnosti a podmínky stanovené zřizovatelem.
• Nabytý majetek vlastní zřizovatel. 
• Vedoucího kroužku pověřuje a odvolává zřizovatel.  
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Historicky největším zřizovatelem kroužků včelařské mláde-
že je Český svaz včelařů, z. s. Přesto, že jeho podíl na zřizová-
ní včelařských kroužků se každoročně snižuje, stále je ještě 
zřizovatelem cca 130 KVM (to je cca 58 % všech KVM 
v České republice). 

Český svaz včelařů, z. s., je zapsaný spolek, jehož členy 
jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci 
včelařství. Má více než 52.000 členů, což je 98 procent všech 

včelařů v ČR. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností cho-
vatelů včel na světě. Členové ČSV, z. s. chovají cca 574.000 včelstev, což je přibliž-
ně 97 procent počtu včelstev evidovaných na území České republiky.

JAK ZALOŽIT VČELAŘSKÝ KROUŽEK ZŘÍZENÝ ČESKÝM SVAZEM VČELAŘŮ, Z. S.
Včelařské kroužky mládeže ČSV, z. s. zřizují jednotlivé základní organizace svazu. 
Jejich vznik, evidence, vedení, podpora, jednání a zánik je řízen Směrnicí ČSV, 
z. s. o činnosti včelařských kroužků mládeže č. 1/2017. Její celé znění naleznete 
na webu www.vcelarstvi.cz. VKM dle této směrnice je subjekt, kolektivní člen ČSV, 
z. s., který slouží k získávání zájmů a výchově mladých včelařů věkové kategorie 
žáků ZŠ, SŠ a odborných učilišť, má minimálně 3 členy a nemá právní osobnost. 
VKM je členem svazu osvobozeným od placení členských příspěvků při zachování 
všech výhod s členstvím v ČSV spojených, včetně zasílání časopisu Včelařství. 

Jako největší včelařská organizace v ČR, která pro potřeby státu administruje 
různé dotace, se snaží vést Evidenci všech včelařských kroužků – nejenom těch, 
kterých je zřizovatelem.  Tyto dotace a některé akce a aktivity, které organizuje, 
podmiňuje vstupem kroužku do Českého svazu včelařů, z. s. jako „registrovaného 
člena“ vedeného v některé ze ZO ČSV, z. s.

PODMÍNKY EVIDENCE  V SEZNAMU VKM, KTERÝ VEDE ČSV, Z. S. 
• Po přijetí VKM za člena ČSV, z. s. vedoucí včelařského kroužku vyplní 2x 

evidenční list VKM, jehož náležitosti stanoví odborná komise ČSV, z.s. – komi-
se pro práci s mládeží, a zašle obě paré na sekretariát RV ČSV. VKM je zaevi-
dován, jsou-li splněny všechny podmínky dle této směrnice, ke dni doručení 
evidenčního listu sekretariátu.

• Základní evidenci VKM vede sekretariát, data poskytuje SOUV-VVC, o.p.s. 
Nasavrky pro účely organizace mládežnických akcí. 

• Činnost VKM se každoročně obnovuje aktualizací dat Evidenčního listu VKM, 
a to v období počínaje zahájením školního roku, maximálně do poloviny října. 
Neproběhne-li obnova činnosti kroužku, tj. neobdrží-li sekretariát do 30. 10. 
aktualizovaný evidenční list VKM, je z evidence VKM vyřazen a je veden pouze 
v členské evidenci ČSV, z. s. bez nároku na podporu.
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Pokud se včelařský kroužek, který nemá za zřizovatele organizační jednotku 
Českého svazu včelařů, z. s., nestane „dobrovolně“ kolektivním členem ČSV,z.s., 
nemá nárok na některé „státní dotace“, ani se nemůže účastnit některých svazem 
organizovaných a evropskými dotacemi podporovaných aktivit a akci – např. vě-
domostní soutěž ZLATÁ VČELA.

Pokud marně hledáte vhodného zřizovatele, anebo koketuje-
te s myšlenkou založení si vlastního spolku, nabízí se další 
zajímavá alternativa -  založení včelařského kroužku při 
uznávané celostátní organizaci - Českém svazu ochránců 
přírody (www.csop.cz). 

 ČSOP – je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní 
zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho hlavním posláním 

je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora udrži-
telného života. Pečuje o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy, 
usiluje o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České 
republiky, provádí vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečuje o zraněné a jinak han-
dicapované živočichy. Významnou aktivitou ČSOP je také práce s dětmi a mlá-
deží, kterou ČSOP realizuje prostřednictvím sítě kroužků – oddílů MLADÝCH 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY („Mopíci“).

PROČ SI ZALOŽIT VČELAŘSKÝ KROUŽEK (ODDÍL MOP) PRÁVĚ U ČSOP?
• Členství v silné organizaci – stanete se členy tradiční, stabilní organizace, která 

vám nabídne své zázemí (podporu, pomoc, zkušenosti).
• Servis – k dispozici vám bude servis (informace, poradenství, podpora) Kance-

láře SMOP ČSOP, která je k dispozici zejména pro oddíly, jejich vedoucí a práci 
s dětmi a mládeží.

• Jednoduchost – komunikace i podpora probíhá přímo s Kanceláří SMOP ČSOP. 
Na cestě mezi Vámi a ústředím nejsou žádné „mezičlánky“, které zdržují či zkre-
slují informace, nebo ubírají peníze určené oddílové činnosti. Čerpání podpory 
pro oddíly je maximálně zjednodušeno, tak aby její využitelnost pro oddíly byla 
co největší a vedoucí i organizaci zatížila jen minimem nutné agendy.

• Pojištění – všechny děti i vedoucí budou automaticky pojištěny proti úrazu, 
vedoucí a instruktoři i na odpovědnost za škodu při oddílové činnosti. Pojištěni 
budou i další účastníci Vašich akcí.

• Finanční podpora – budete mít nárok na finanční podporu činnosti (pro vyba-
vení oddílu, klubovny, výpravy, tábory), kterou ČSOP svým oddílům pravidelně 
zajišťuje a nabízí. Výše podpory se odvíjí od počtu dětí a množství činnosti 
a pro většinu oddílů dosahuje nezanedbatelných částek. Aktivním se vložené 
členské příspěvky v podpoře každoročně mnohonásobně vrací.
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• Metodická pomoc – z první ruky budete mít nabídku soutěží, námětů pro 
činnost a inspirací, které pro oddíly připravujeme. Každoročně si budete moci 
sestavit balíček z nabízených metodických materiálů, který Vám zdarma za-
šleme. Mezi nimi budou i materiály, které vydává ČSOP pro své členy a jinak 
nejsou dostupné.

• Zvýhodněná možnost vzdělávání – pro vedoucí oddílů pořádá ČSOP řadu 
kurzů, které jsou členům ČSOP nabízeny za dotované ceny. Kurzy pro začínající 
i pokročilé vedoucí na sebe volně navazují. Ty důležité jsou certifikované a je 
na nich možné získat akreditaci (zdravotník, táborový vedoucí).

• Svoboda pro vnitřní organizaci oddílu – ČSOP nijak nezasahuje do toho, 
jakým způsobem oddíl vedete, jaký si zvolíte výchovný systém a jak si organizu-
jete svou činnost. Jedinými podmínkami jsou kladný vztah k přírodě a respek-
tování Stanov ČSOP.

• Slevy – členové ČSOP mají u spřátelených organizací po předložení průkazu 
řadu slev (vstupy do jeskyní, kulturních památek atd.)

JAK SI ZALOŽIT VČELAŘSKÝ KROUŽEK JAKO KROUŽEK MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY?
Všechny oddíly Mladých ochránců přírody (MOP) pracují v ČSOP pří některé 
základní organizaci (ZO) ČSOP, které mají vlastní právní subjektivitu. Je jich přes 
300 a jsou rozesety po celé České republice. Oddíl MOP při ČSOP lze tedy založit 
dvěma způsoby:
• Najít si nejbližší ZO ČSOP, stát se jejími členy a kroužek (oddíl MOP) mít při 

této ZO.  To je nejsnazší možnost a hodí se v případě, že hledáte „pouze“ vhod-
ného zřizovatele.

• Založit si vlastní ZO ČSOP a při ní svůj včelařský kroužek (oddíl MOP). Tato 
možnost je vhodná pro ty z Vás, kteří chcete mít větší svobodu v rozhodování, 
ale při tom mít jistotu silného zázemí v podobě celostátní organizace ČSOP.
A z vlastní zkušenosti Vám můžeme říci, že ani jedna z výše uvedených mož-

ností vzniku včelařského kroužku, jako oddílu MOP, není vůbec časově, organi-
začně, administrativně, finančně ani jinak náročná a komplikovaná. Více naleznete 
na webu  www.mopici.cz.
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VEDOUCÍ KROUŽKU VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE
Absolutně klíčovou a nejdůležitější roli při vzniku a fungování kroužku včelařské 
mládeže má osoba VEDOUCÍHO kroužku. Požadavky a podmínky na vedoucího 
kroužku si vždy stanovuje zřizovatel! Vedoucího si zřizovatel vybírá a zpravidla 
s ním podepisuje smlouvu či dohodu.  

Základními předpoklady, které by měl mít vedoucí včelařského kroužku, jsou:

• Plnoletost a bezúhonnost („čistý trestní rejstřík“)
• Zkušenosti s prací s dětmi
• Komunikační schopnosti
• Organizační dovednosti
• Zodpovědnost a spolehlivost
• Teoretické a praktické včelařské znalosti
• Ochota se sebevzdělávat 
• Čas pro vedení kroužku

Zkušenosti s prací s dětmi
Každý zřizovatel by si měl získat informace, nebo se sám přesvědčit o tom, zda jím 
uvažovaný vedoucí včelařského kroužku má praktické zkušenosti s prací s dětmi. 
Často je vybrán člověk, který je sice dlouholetý, zkušený včelařský odborník, ale 
nikdy s dětmi nepracoval. Nedokáže třeba děti zaujmout, motivovat, neudrží jejich 
pozornost, nebo dokonce nezíská potřebnou autoritu. Na schůzkách se pak trápí 
on i děti. Výhodou je získat vhodného vedoucího z řad pedagogů, nebo například 
z řad vedoucích a instruktorů letních táborů.  

Komunikační schopnosti
Vedoucí musí mít dostatečné komunikační dovednosti. Uvědomme si, že bude 
každý týden dětem vyprávět, že jim musí nějakou verbální formou předávat svoje 
znalosti a zkušenosti. Nestačí jenom znát – musí to umět sdělit! Děti velice rychle 
vycítí, kdo mluvit umí a kdo ne. Zde se nestačí obrátit pouze na pedagogy. Zeptejte 
se dětí na to, jak v této oblasti hodnotí své učitele ve škole. Ne každému by za ko-
munikační dovednosti daly jedničku. Ve škole si ale svého učitele vyměnit nemo-
hou. Kroužek opustit mohou.

Organizační dovednosti
Řádné vedení kroužku je neustálé plánování a organizování. Co budeme dělat 
na schůzkách? Kdy, kam, jak vyrazíme na výlety? Jak skloubíme péči o včely 
s kroužkovým programem? Jak zaujmeme děti, aby se nenudily? Co? Kdy? 
Kde? Jak? Pořád dokola. Ne každý člověk je dobrý organizátor – rozený „vůd-
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ce“. Na špatné koordinaci činností nebo chybách v organizaci už skončilo 
nemálo kroužků. Některý vedoucí si vše umí perfektně dopředu naplánovat, 
připravit, zajistit. Jiný je zase mistrem v improvizaci a plánování nepotřebuje. 
Je ale veliký průšvih, když vedoucí nedokáže ani dobře plánovat a ani funkčně 
improvizovat.

Zodpovědnost a spolehlivost
Každý vedoucí přebírá různou formou (podle dohody se zřizovatelem kroužku) 
určitý díl zodpovědnosti za zdraví dětí či svěřený mu majetek. Zodpovědnost 
a spolehlivost by měly být základní nepostradatelné vlastnosti každého vedoucího! 
Stupeň rizika za možné úrazy a škody způsobené případnou chybou, nezodpo-
vědností či nespolehlivostí vedoucího si může zřizovatel trochu snížit případnou 
pojistkou (pojišťovny nabízí různé formy pojištění zodpovědnosti). Zdraví a život 
dětí je však příliš velký risk, který pak žádné finance nevyváží. 

Teoretické a praktické včelařské znalosti
Včelařský kroužek by měl vést zkušený včelař, ideálně s mnohaletou včelařskou 
praxí. To jsou časté požadavky zřizovatele na vedoucího včelařského kroužku. Je 
ale zrovna tato podmínka tou nejdůležitější? Jsou hned dva důvody, které připouští 
i jinou možnost:
• Schopných lidí, kteří by splňovali i ostatní požadavky kladené na vedoucího 

kroužku je v řadách zkušených a dlouholetých včelařů málo. Buď je limituje 
nedostatek času, zdravotní stav, věk či obava z práce s dětmi a mladými lidmi. 
„Poradit, ukázat, jak včelařit – to ano. Ale vést kroužek, to nechci a nemohu,“ 
brání se často včelaři.

• Druhým důvodem je fakt, že ne každý byť vynikající včelař, má vlohy, cit 
a schopnosti k práci s dětmi. Dobrý kroužek není pouze o včelaření, včelaření 
a zase včelaření.

Nabízí se tedy nějaké jiné řešení? Nabízí! A není to nic tak složitého a nemožného.
Základem pro založení včelařského kroužku je nalézt vedoucího, který má všechny 
ostatní vhodné předpoklady – i když třeba není včelař! Práce včelařského kroužku 
se totiž neskládá pouze ze včelařské teorie a praxe. No a na tuto odbornou část si 
může vedoucí „nevčelař“ najít vhodného pomocníka z řad zkušených včelařů. Ten 
čas od času zajde do klubovny na včelařskou teorii, nebo zajišťuje ukázky a výuku 
včelařské praxe. A věřte, že takto pomáhajících a ke spolupráci ochotných lidí se 
v řadách včelařů najde již hodně. Vedoucí kroužku „nevčelař“ se postupně od své-
ho včelařského spolupracovníka stále více a více zaučuje a kdo ví, zda se časem 
sám nezačne věnovat včelařině i prakticky. K tomu by měl mít správný vedoucí 
kroužku ale i další předpoklad. 
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Ochota sebevzdělávat se
„Učit se, učit se, učit se,“ – řekl kdysi, kdosi. To ale neplatí pouze pro děti v kroužku. 
Daleko víc to platí právě pro vedoucího. Kromě samotné včelařiny je mnoho oblastí, 
kde by si měl správný vedoucí neustále doplňovat své znalosti a dovednosti. 

Vyjmenujme alespoň tyto:
• Zdravověda a bezpečnost práce
• Pedagogika a rétorika
• Oblast ekologie a zoologie
• Botanika a práce s mikroskopem
• Počítačová gramotnost 

Zdravověda a bezpečnost práce – poskytnout první pomoc dítěti po úraze, 
nebo při podezření na anafylaktický šok po bodnutí hmyzem, by měl umět každý 
vedoucí. Ale i zde zdánlivě známá pravidla se stále mění a zdokonalují. Vyplatí se 
být ve zdravovědě neustále informován a procvičován v posledních novinkách.  

Pedagogika a rétorika – pedagogické minimum by měl znát každý vedoucí. 
Ale co když se v kroužku objeví handicapované dítě, co jedinec s poruchou cho-
vání, nebo šikana? Budete vědět jak se nejlépe zachovat? Jak zvládat situaci? Co 
udělat? Co a jak říci? Vzdělávejte se.

Ekologie a zoologie – pro vedoucího není zrovna příjemné, když jej na výletě 
jeho svěřenci neustále opravují. „Ne, ne pane vedoucí – to není orel skalní, co nad 
námi letí, ale káně lesní. A to, na co nás upozorňujete, není zmije obecná, ale užov-
ka podplamatá.“ Dnešní děti toho ze školy o přírodě vědí opravdu hodně a držet 
s nimi krok, či lépe být o krok před nimi, nutí vedoucího se stále i v této oblasti 
zdokonalovat. 

Botanika a práce s mikroskopem – nikdo po vedoucím kroužku nechce, aby 
byl „botanikem“, nebo „zahrádkářem“. Ale fenologické znalosti o nektarodárných 
a pylodárných rostlinách ke včelařství prostě patří. A naučit děti vytvářet a studo-
vat rostlinné a živočišné preparáty pod mikroskopem patří také k běžným činnos-
tem včelařských kroužků. 

Počítačová gramotnost – svět jde dopředu mílovými kroky a dnes si jej již 
nedovedeme ani představit bez počítačů, internetu a chytrých telefonů. Představte 
si, že ještě v roce 2017 si neumělo samo otevřít a přečíst svoji emailovou poštu (po-
kud vůbec měli svoji vlastní emailovou adresu) skoro 10 % současných vedoucích 
včelařských kroužků. Pracovat efektivně s internetem, zapojovat počítače do čin-
nosti včelařských kroužků také ještě nezvládá každý vedoucí. Není to ale tím, že by 
to nedokázali. Mají v této oblasti malou ochotu se učit a sebevzdělávat. Ještě štěstí, 
že to za mnohé obstarají jejich dětští svěřenci. 

Pokud všechny výše uvedené předpoklady budoucí vedoucí včelařského krouž-
ku má, nesmí mu chybět ještě jeden. A tím je – ČAS.
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Čas pro vedení kroužku
Zodpovědné vedení kroužku včelařské mládeže klade na čas jeho vedoucího 
opravdu veliké nároky. Možná se to ani nezdá – řeknete si – jednou týdně si od-
skočí na dvě hodiny k dětem. Kdepak. Zapomínáte na hodiny příprav na schůzky, 
výrobu pomůcek, sebevzdělávání se, přípravu her a soutěží, účast na výletech či 
přírodovědných výpravách, nutnou kroužkovou agendu, brigády, úpravy a opra-
vy klubovny, péče o cvičná včelí stanoviště, … a další ČAS. Zjistit po půl roce, že 
vedoucí zkrátka nestíhá, že ruší schůzky, není připraven, je pak smutné. 

A CO NA TO ŘÍKÁŠ TY SÁM – BUDOUCÍ VEDOUCÍ VČELAŘSKÉHO KROUŽKU?
Ještě jsme tě neodradili od rozhodnutí stát se vedoucím KVM, nebo takový krou-
žek založit? Ne? To je dobře, protože na takové jako ty čekáme a těm také hlavně 
patří následující řádky.

VEDOUCÍ – MOTIVACE
Předpokládejme, že již vhodného adepta na založení a vedení včelařského kroužku 
máme. Splňuje většinu výše uvedených kritérií a hlavně má ochotu a chuť se pustit 
do práce. Je ještě dobré znát (v zájmu zřizovatele), nebo si přiznat (v zájmu vedou-
cího), proč chce daný člověk vzít na svá bedra tak náročnou práci, jakou je vedení 
kroužku? Co ho doopravdy motivuje?
• Očekává hmotné či jiné výhody, nebo finanční odměnu?
• Těší se na veřejné, morální ocenění své práce?
• Chce být upřímně prospěšný přírodě, či společnosti?
• Chce se ve svém bydlišti, okolí nebo zaměstnání zviditelnit?
• Má své děti školního věku a v okolí není jiný včelařský kroužek?
• Rád pracuje s dětmi a předává jim svoje znalosti?
• Chce pokračovat v rodinné tradici?
• Byl k vedení kroužku přemluven okolím?

Jistě bychom našli i další důvody. A nelze říci, že by byl některý lepší či horší 
než ten druhý. Spíše je třeba upozornit, že ne vždy se očekávání naplní. Každý 
tento důvod bude také mít jiný vliv na přístup vedoucího k této činnosti. A možná 
i na vedení aktivit daného kroužku. 

Víte co? – Jdeme založit včelařský kroužek!
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JAK ZALOŽIT VČELAŘSKÝ KROUŽEK 
Tak první dva kroky máme zdárně za sebou. Kroužek chce založit spolehlivý ZŘI-
ZOVATEL a získali jsme i vhodného a odhodlaného VEDOUCÍHO. To ale zdaleka 
nestačí. Co dále?

Dalším veledůležitým krokem je získání prostor, kde bude probíhat schůzková 
činnost. Někdo si řekne – jsme včelaři, a tak se budeme scházet pouze u včel. Ale kdo 
pracuje s dětmi a chce brát včelařský kroužek opravdu vážně, dobře ví, že bez zázemí 
pod střechou se prostě nový kroužek neobejde. Nejenom nepřízeň počasí (déšť, mráz) 
kroužek často zažene pod střechu, ale i spousta činností potřebuje vnitřní prostor. 

V praxi se nabízí několik různých řešení:
• V bytě vedoucího, nebo jiné spřátelené osoby. 
• Ve škole, školce, družině.
• V domě dětí a mládeže (DDM).
• V prostorách obecních úřadů, nebo jiných spolků či firem.
• Ve vlastní klubovně. 

V bytě vedoucího, nebo jiné spřátelené osoby.
Jenom velice málo vedoucích včelařských kroužků má doma takové prostorové 
možnosti a tolerantní rodinu, že si zve děti k schůzkové činnosti „domů“. Možná 
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jediná výhoda pro vedoucího je, že to nemá na schůzku daleko. Jinak tato varianta 
praktická a dlouhodobě udržitelná moc není. Snad jenom jako krátkodobé „krizo-
vé“ řešení při výpadku jiné možnosti.

V prostorách obecních úřadů, nebo jiných spolků či firem.
Některým kroužkům poskytnou dočasně či dlouhodobě různé prostory obecní 
úřady, jiné spolky, nebo firmy působící v daném místě. Bývají to různé zasedací 
místnosti, jídelny, skladové prostory, nevyužité části provozoven. Nelze se v tako-
výchto prostorách „zabydlet“, ale vždy je to lepší než se scházet venku. 

Ve škole, školce, družině.
Velice častá varianta a to nejenom u KVM, které mají tuto školu za svého zřizova-
tele. Pokud je škola zřizovatelem kroužku i sama nabízí některou z tříd (učeben) 
ke schůzkové činnosti. Školou zřizované kroužky se většinou ale musí přizpůsobit 
pravidlům a podmínkám mimoškolních aktivit – evidence docházky, výkaznic-
tví, odpovídající části školních řádů. Za to nabízí azyl v některé ze tříd, případ-
ně možnost využití školních dílen. Příjemným bonusem je případná možnost 
umístění kroužkových včel na školní zahradě. Nevýhoda této varianty je většinou 
nemožnost trvalého umístění včelařských pomůcek a potřeb v dané třídě tak, aby 
byly jednak viditelné a jednak okamžitě po ruce v případě potřeby. Ani fakt, že děti 
ve svém volnu vlastně „jsou stále ve škole“ není také nejideálnějším řešením.  

V domě dětí a mládeže (DDM).
V některých městech pracují zařízení pro volno-časové aktivity dětí a mládeže. Or-
ganizují zde různé sportovní, kulturní, společenské, přírodovědné aktivity. Mohou 
být také zřizovateli včelařského kroužku. Jejich prostory bývají lépe přizpůsobeny 
kroužkovým činnostem a děti v nich nemají pocit, že „jsou ve škole“. 

Ve vlastní klubovně. 
Ideální varianta! Ale po pravdě - vysněné přání většiny včelařských kroužků. Najít 
prostory, které by si mohl kroužek dlouhodobě „pronajmout“ (nejsou-li přímo 
majetkem zřizovatele) nebývá lehké. Výhodu měly ty kroužky, které mají vzornou 
spolupráci s obecním úřadem v místě svého působení. OÚ občas najde nevyužíva-
ný prostor, který si pak může kroužek přebudovat ve svou vytouženou klubovnu. 
A jak vypadá takový ideál?
• Dostatečně veliká místnost, kde se najde místo u stolu pro každého člena 

kroužku.
• Místnost se dá vytápět (umožní celoroční využití).
• V místnosti je elektroinstalace (el. osvětlení, zásuvky na el. proud).
• Klubovna má dostatečně veliké otevíratelné okno umožňující větrání.
• U klubovny je WC a přístup k vodovodu.
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• Klubovna má i prostor pro skladování včelařských potřeb, či výukových pomůcek.
• V místnosti se dá chytit mobilní signál (výhoda je i možnost připojení internetu).
• Klubovna je bezpečně uzamykatelná. 

Absence kteréhokoliv výše popsaného bodu přináší dříve či později nepříjem-
nou komplikaci. Při hledání vhodné klubovny je možno přistoupit i k pronajmutí 
prostor za komerční nájemné. To ale pak klade nároky na neustálé hledání pro-
středků k úhradě nájemného a měsíčních provozních nákladů.

Monika M. (RAKOvčelaříci) „První klubovnu našeho kroužku jsme si vybudo-
vali ze starého objektu, který kdysi sloužil jako vodárenský domek. Zasypali jsme 
dvě hluboké šachty, zazdili staré dveře, osadili nová okna, snížili stropy, opravili 
střechu, vysekali novou elektroinstalaci, nanesli novou vnitřní i venkovní omítku. 
Nakonec jsme po řemeslnících uklidili a vymalovali.“

  
„Pak  stačilo jenom rozmístit nábytek, přestěhovat všechny naše včelařské 
pomůcky, na zdi rozvěsit nástěnky a obrázky včel. A mohli jsme začít novou 
klubovnu užívat.“

Na první pohled pěkná 
klubovna, viďte? Ale 
věřili byste, že kroužku 
brzy přestala stačit? 
Pořídili si po čase 
klubovnu novou. 
Nefungovalo zde dobře 
topení a chybělo WC 
i voda. Nyní RAKOvče-
laříkům objekt slouží 
jako sklad včelařských 
potřeb a ostatního 
materiálu. 
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Takže už máte jasno v tom, kde se budete scházet? Podařilo se Vám najít 
vhodné místo pro Vaši schůzkovou činnost? Nebo jste dokonce získali prostory 
pro vlastní klubovnu, která má výše odpovídající vlastnosti s vhodným zázemím? 
Tak to se můžete směle pustit do další části příprav. Prázdné prostory klubovny je 
potřeba něčím vyplnit.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ KLUBOVNY
Zde se otevírá široké pole pro Vaši fantazii, předpokládané způsoby využívání, 
ale i možnosti. Bude záležet na tom, zda prostor budete využívat celoročně, nebo 
třeba zda jej nebudete ještě sdílet s někým jiným (např. jiným, tematicky blízkým 
zájmovým kroužkem či spolkem).

Na některé základní věci byste ale měli myslet vždy dopředu:
• Židlí by mělo být minimálně tolik, kolik se Vás bude na schůzkách scházet. 

Pravděpodobně nebudete mít hned na nákup nového nábytku, ale pokud 
získáte židle „starší“, věnujte zvýšenou pozornost jejich kontrole a případné 
opravě. Děti se na nich rády houpou a případů, kdy pod nimi rozvrzaná židle 
povolí, bývá hodně.

• Stůl si pořizujte hodně pevný a omyvatelný! Pokud nemáte k dispozici i pří-
stup do dílny, budete na stole například stloukat nové rámky, zatavovat mezis-
těny, vyrábět svíčky, kreslit, hrát hry, atd. Pořádný bytelný stůl se vždy hodí. 

• Dostatek skříní a poliček. Možná, že se to ze začátku nezdá, ale časem se Vám 
nastřádá spousta věcí. Kam potom se včelařskými pomůckami, odbornými 
knihami, ochrannými včelařskými potřebami, nebo potřebami pro hry, sport, 
výlety?

• Vybavená lékárnička by neměla chybět v žádné klubovně (viz. jiná kapitola).
• Stěny si můžeme ozdobit vhodnými obrázky, ale neměli bychom zapomenout 

zde pověsit i dostatečně velkou nástěnku. Na ní lze umístit různé tabulky, foto-
grafie, výzvy, poznámky a další kroužkové aktuality.

Takže máte zajištěno vybavení, nebo alespoň promyšleno, kde a kdy je v brzké 
době získáte? Stále to ještě v přípravě na vytvoření včelařského kroužku nestačí. 
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VČELY
Samozřejmě, co by to bylo za včelařský kroužek, kdyby neměl k dispozici včelstva, 
na kterých by se děti mohly učit základům včelaření, nebo jenom pozorovat včely 
během roku? Naštěstí tu máme hned tři základní možnosti řešení:

1. Kroužek má dohodu (smlouvu) se včelařem z blízkého okolí, který umožní 
dětem z kroužku používat jeho včely při výuce.
Výhody:

• Kroužek (zřizovatel kroužku) neřeší zákonem danou administrativu spojenou 
s chovem včel, ani nemá na starost dodržování veterinárních předpisů (např. 
léčení včel).

• Kroužek (zřizovatel kroužku) nenese finanční náklady na pořízení včelstev 
a další spojené výdaje. Pokud není domluvena nějaká finanční kompenzace.

• Kroužek může začít s praktickou výukou včelaření okamžitě po vzniku kroužku.
Nevýhody:

• Praxe u včel je limitována termíny a časem majitele včelstev, který většinou chce 
být přítomen při „zásazích“ v jeho včelách.

•  Praktická výuka techniky a systému včelaření se musí přizpůsobit způsobům 
včelaření majitele včelstev. Často by vedoucí včelařského kroužku chtěl své svě-
řence učit jiným metodám včelaření, než mu umožní majitel včel.

• Včelí produkty zůstávají v majetku majitele včelstev. Členové kroužku pak ne-
mají možnost s těmito produkty dále manipulovat, nebo je používat ve své další 
činnosti (např. vosk pro výrobu svíček).  

2. Vedoucí včelařského kroužku je sám včelař, který využije vlastní včelstva pro 
výuku včelaření dětí ze svého kroužku.
Výhody:

• Kroužek (zřizovatel kroužku) neřeší zákonem danou administrativu spojenou 
s chovem včel, ani nemá na starost dodržování veterinárních předpisů (např. 
léčení včel).

• Kroužek (zřizovatel kroužku) nenese finanční náklady na pořízení včelstev 
a další spojené výdaje. Pokud není domluvena nějaká finanční kompenzace.

• Kroužek může začít s praktickou výukou včelaření okamžitě po vzniku kroužku.
• Vedoucí si sám stanovuje čas, kdy s dětmi půjde ke včelám.
• Výuku metod a včelařských postupů si určuje sám vedoucí kroužku.
• Vedoucí kroužku může část včelích produktů věnovat dětem, například jako 

odměnu za jejich pomoc při vhodných včelařských pracích (např. nátěry úlů, 
výroba rámků, odvíčkování při stáčení medu).
Nevýhody:

• Včelstva, úly ani včelí stanoviště není „majetkem“ zřizovatele včelař-
ského kroužku, takže v případě výměny vedoucího nebo ukončení jeho 
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činnosti je kroužek rázem „bez včel“. Je to riziko především pro zřizova-
tele kroužku.

• Vedoucí kroužku musí své vlastní včelaření přizpůsobit potřebám výuky dětí. 
Ztrácí tím určitou část „svého vlastního soukromí“ (např. při umístění včelstev 
na svém soukromém pozemku).

• Pro zřizovatele kroužku je opět určitým rizikem vlastnictví včel, úlů a včelího 
stanoviště s osobou vedoucího (nejedná se o majetek zřizovatele). S možnou 
„ztrátou“ vedoucího kroužku ztrácí i včely, úly a včelí stanoviště.

3. Kroužek (jeho zřizovatel) si pořídí vlastní včelstva.
Výhody:

• Vedoucí (zřizovatel) si může sám vybrat místo včelího stanoviště, zvolit typ úlů 
a upravit způsob včelaření. Místo pro umístění včelstev se také lépe hledá, po-
kud může „kroužek“ tvrdit, že se jedná o včely chované hlavně pro výuku dětí 
a ne zároveň pro produkci medu, jako u soukromého chovatele.

• Včelstva (včely, úly, stanoviště) nejsou vázány na osobu vedoucího kroužku 
a při jeho výměně zůstávají „majetkem kroužku“.

• Všechny včelí produkty (med, pyl, propolis, vosk) zůstávají v majetku kroužku.
• Na vlastní včelstva a včelí stanoviště může kroužek (zřizovatel) snáze získávat 

sponzorské nebo dotační prostředky.
Nevýhody: 

• Za všechny zákonné povinnosti spojené s chovem a péčí o včely zodpovídá sám 
kroužek (zřizovatel)!!! Nese také všechny finanční náklady.

Napadne Vás, co nám ještě chybí pro zdárné založení včelařského kroužku? 
Svého zřizovatele máme, místo pro schůzky jsme sehnali, klubovnu jsme si vyba-
vili, včely, na kterých budeme včelařit, jsme si už také zajistili. Tak už nám chybí 
jenom to úplně, úplně nejdůležitější – děti! 

Může se zdát, že to je to nejjednodušší. Ale omyl! Mnoho vedoucích, nebo 
zřizovatelů, mělo zájem založit si včelařský kroužek. Měli k tomu i veškeré logistic-
ké zázemí (včely, odhodlané vedoucí, vybavení, klubovnu). A přesto tuto činnost 
nezahájili, nebo ji po krátké době ukončili. Chyběly jim děti. Všeobecně uznáva-
ným kritériem pro založení včelařského kroužku jsou tři děti. Jedno či dvě děti 
ještě netvoří kroužek – tři již „s přimhouřením očí“ ano. Ale často ani tak relativně 
malý počet dětí není snadné získat a udržet. V čem může být „zakopaný pes“?

a. Včelařství, v místě uvažovaného vzniku včelařského kroužku, nemá žádnou 
tradici, má malou propagaci, nízkou informovanost, nebo i špatnou pověst.
Když se zeptáte školáka ve velkém městě, zda by šel do včelařského kroužku, 

často ani neví, o čem to mluvíte. Netuší, že se dá i ve městech včelařit. Neví ani, 
že takové kroužky existují. Naopak na malé vesnici mohou mít děti se včelařstvím 
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více zkušeností. Je zde ale i riziko, že jsou negativní. Soused včelaří a jeho včely jim 
létají pít vodu do bazénu. Nebo si tatínek stále stěžuje, že ho při sekání trávy obtě-
žují sousedovy včely. Také vlastní zkušenosti se včelími žihadly bývají na venkově 
mnohem častější.

b. Všeobecně malý zájem dětí o oblast včelařství.
Dnešní mládež má jiná kritéria při výběru svých volno-časových aktivit, než 

tomu „bývalo dříve“. Také možnosti a nabídka je nesrovnatelně pestřejší a širší. Po-
mineme-li sportovní vyžití, které by nemělo být pro včelařský kroužek alternativou 
ani konkurencí (je potřeba, aby děti co nejvíce sportovaly), mají desítky kroužků 
pro děti mnohdy zajímavější „lákadla“. Včelařský kroužek nebývá spojován s roz-
vojem „uměleckých vloh a dovedností“ (výtvarné či hudební nadání). Neočekává 
se v něm (a často právem) ani využívání počítačové techniky. Za včelařením se vidí 
jen manuální práce s ne příliš pro děti atraktivním „ziskem“. Stále také přetrvává 
strach z bolesti v případě včelích žihadel. A tyto obavy nemívají pouze děti, ale i je-
jich rodiče, kteří hlavně rozhodují o umístění svého dítěte do zájmového kroužku.  

c. Špatně zvolená osoba vedoucího včelařského kroužku. 
Pokud si k vedení včelařského kroužku najdeme nevhodného vedoucího, který 

může být včelařským odborníkem, ale nemá dříve již zmiňované vlastnosti (není 
charismatický, neumí zaujmout děti, nemá přirozenou autoritu, má problémy 
s verbální komunikací), je docela pravděpodobné, že zájem dětí vstoupit do tako-
vého kroužku bude minimální. Ani ochota rodičů svěřit své děti do péče takového 
vedoucího nebude příliš veliká.

JAK, KDY A KDE ZÍSKÁVAT DĚTI DO KROUŽKU
Včelařský kroužek se sice dá založit kdykoliv během roku, ale ideální je jeho 
činnost zahájit začátkem školního roku – koncem září, nebo začátkem října. V tu 
dobu se děti většinou se svými rodiči rozhodují, které kroužky budou navštěvovat. 
Také již vědí, kdy budou chodit do jiného kroužku a kdy budou mít čas na krou-
žek nový. S hledání dětí ale nesmíme čekat až na září. Doporučujeme například 
takovýto harmonogram:
• Duben – vytvoření webových stránek 
• Květen/červen – informativní oslovení dětí a rodičů. 
• Červenec/srpen – logistické zajištění připravovaného kroužku.
• Září – cílené vyhledání potenciálních členů kroužku.
• Konec září/začátek října – zahájení činnosti kroužku.
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Duben – vytvoření webových stránek
Nejenom k poskytnutí základních informací při získávání dětí do kroužku, ale i při 
pozdější činnosti je dobré mít vlastní webové stránky. Nelekejte se – opravdu to 
není nic složitého. A chcete-li být opravdu dobrým vedoucím, neměli byste se po-
čítače a internetu bát. Webové stránky si docela jednoduše a zadarmo můžete vy-
tvořit například na www.webnode.cz.  Během pár minut snadno vytvoříte webové 
stránky, které pak mohou sloužit včelařskému kroužku mnoho let. Pro začátek tam 
stačí vložit základní informace o připravovaném kroužku pro zájemce z řad dětí 
a rodičů. Rozepište uvažovanou náplň kroužku, místo a čas schůzek, ukažte na fo-
tografiích včelí stanoviště, popište klubovnu a nezapomeňte představit vedoucí.

„WWW.NEBOJTESEINTERNETU.CZ“

Květen/červen – informativní oslovení dětí a rodičů
Předpokládejme, že ve vašem městě nikdo ani netuší, že zde uvažujete o vzniku 
včelařského kroužku. Musíte jim to dát dopředu nějak vědět. Nabízí se hned něko-
lik možností:
• Regionální tisk – tato forma oslovení sice může zasáhnout veliký počet osob 

(rodičů), ale je zároveň dost náročná. Pokud zřizovatel kroužku nekouká na ně-
jakou tu korunu, lze využít i placené formy „reklamního sdělení“. To může být 
krátké a stručné.

Hledáte pro svého školáka (4. – 5. třída) zajímavý a užitečný kroužek? 
Od září 2019 každou středu (15:00-16:00 h) může v Rakovníku navštěvo-
vat nový včelařský kroužek. Vedoucí kroužku bude Pavel Novák. 
Více informací najdete na www.vcelarici-rakovnik.webnode.cz. 

Místo placené reklamy se můžete pokusit napsat zajímavý „piar článek“ a do-
mluvit se v redakci na jeho vytištění. V něm více popište, na co se mohou děti 
v kroužku těšit, co je čeká, co se naučí, co během roku zažijí. Nezapomeňte ani 
na odkaz na váš web.

• Školní časopisy, nástěnky, vývěsky – určitě jste navštívili školu, ze které se 
budou pravděpodobně „rekrutovat“ členové vašeho kroužku. Zjistěte si mož-
nosti inzerce na školních nástěnkách, vývěskách, případně možnosti napsání 
článku do školních novin. Určitě se s vedením školy domluvíte, protože každá 
škola fandí environmentálním činnostem, pod které včelařství patří. Získat ve-
dení školy na svou stranu je také základ úspěšnosti vašich dalších kroužkových 
aktivit. Takže nezapomeňte vzít pro ředitele školy sklenici medu – aby věděl, co 
budou jeho děti se včelami „vyrábět“. 

• Rodičovské schůzky – pokud se vám podařilo navázat s vedením školy dobré 
vztahy (berte to třeba jako test vaší komunikativnosti a asertivity), možná vám 
umožní nějakou formou (např. letáčky, nebo i osobním výkladem) podat in-
formace o kroužku přímo rodičům dětí na rodičovských schůzkách. Nebojte se 
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předstoupit před rodiče, budete kontakt s nimi v budoucnu určitě potřebovat! 
• Besedy na školách – poslední měsíce školního roku sice nejsou pro besedy 

na školách moc vhodné (dohání se klasifikace), ale pokud jste to již neudělali 
dříve, bylo by fajn, požádat vedení školy o možnost udělat ve vybraných třídách 
poutavou „přednášku“ o včelách a včelaření. Také zde hned sami poznáte, jak 
dokážete s dětmi komunikovat, jak je zaujmout, nadchnout a zmotivovat. Když 
to nedokážete – nezakládejte kroužek! 

Vydařená přednáška vám může do kroužku „přivábit“ nejvíce zájemců. Je sice pravda, 
že děti přes prázdniny trochu na včeličky pozapomenou, ale nebojte se – něco jim 
v těch jejich hlavičkách zůstane. V září to pak stačí vhodným způsobem připomenout 
a několik dětí se vám pak do kroužku jistě přihlásí.

Červenec/srpen – logistické zajištění připravovaného kroužku
Čas letních prázdnin. Děti se rozprchly po táborech, návštěvách prarodičů, nebo 
jsou na dovolených se svými rodiči. Pro vás ale nastaly poslední „volné“ měsíce 
příprav. Doladit potřebné smlouvy a dohody (se zřizovatelem, pronajímatelem 
klubovny, sponzory, atd.), doplnit základní vybavení nebo připravit cvičná včel-
stva. Je také dost času si připravit plán činnosti kroužku a připravit si všechny 
potřebné pomůcky – alespoň na první měsíce činnosti.

Srpen je také ideálním měsícem pro již cílenější oslovení rodičů školáků vytipo-
vaných dětí.  Rodiče již začínají více přemýšlet, do jakého kroužku své dítě v září 
přihlásí. Článek v místním tisku, vhodně umístěné letáčky, příspěvek na školním 
webu či školní facebookové stránce pomůže rodičům (i dětem) připomenout, že 
právě včelařský kroužek je ta pravá volba. 
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Září – cílené vyhledání potenciálních členů kroužku
V prvních třech týdnech nového školního roku by měla „náborová“ aktivita vrcho-
lit. Všechny kroužky v daném městě se v září snaží získat co nejvíce svých členů. 
Konkurence bývá veliká a připravovaný včelařský kroužek se musí umět prosadit.

Například besedy ve třídách v tomto čase mívají největší procento úspěšnosti 
na oslovení a získání nových členů kroužku. Nutno ale přiznat, že není snadné se 
v tomto čase s besedou dostat do školních tříd. Jako jistá varianta může být uspo-
řádání přednášek o včelách a připravovaném kroužku například ve školních druži-
nách. Vyplatit se může i připravená ukázka včelaření přímo na akci pro veřejnost. 
Je to sice náročné na přípravu a organizaci, ale výsledek stojí za námahu. Na tyto 
akce se vyplatí mít připraveny i informační „letáčky“ pro rodiče, které hned dáme 
do ruky dětem, které na besedě projeví zájem. 

Dominik L. (RAKOvčelaříci) „O včelařském kroužku jsem se prvně dozvěděl 
v září, když jsem začal chodit do čtvrté třídy. V Rakovníku bývá každý rok v září 
posvícení a všude probíhají různé akce pro děti. Já jsem s babičkou navštívil 
i ukázku včelaření a vytáčení medu z včelích pláství. Povídání se mi zalíbilo, med 
mi zachutnal a tak jsem se hned do kroužku přihlásil.“

 

Konec září / začátek října – zahájení činnosti kroužku
Poslední zářijový týden (případně první říjnový týden) je nejvhodnějším termí-
nem pro zahájení činnosti vašeho včelařského kroužku. Jistě jste si již vše promys-
leli, zajistili, připravili a těšíte se, až začnete. Děti jste zmotivovali, rodiče poinfor-
movali. Přišel den „D“.
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ZÁŘÍ
První schůzka musí být „nezapomenutelná“! Jaký uděláte s programem na děti 
(případně rodiče) první dojem, tak vám buď přijdou, nebo nepřijdou na druhou 
schůzku. Věnujte proto právě první schůzce abnormální pozornost. Určitě jste si 
předem rozmysleli jak „staré“ děti chcete do kroužku pozvat a jaké tedy očekáváte. 

Pokud uvažujete o „drobotině“ z první až čtvrté třídy, je možná lepší si na první 
schůzku s dětmi pozvat i jejich rodiče. Děti nebudou mít takovou trému, strach 
z neznámého prostředí i lidí a pro rodiče to bude možnost si udělat konečné jasno 
o svém rozhodnutí dát své malé dítě právě do tohoto kroužku. V tom případě ale 
musíte v programu myslet i na tyto rodiče a jejich aktivní zapojení. Nesmí se nudit 
ani děti ani rodiče.

Připraveni musíte být i na tyto tři možnosti:
• Na první schůzku se dostaví málo dětí
• Na první schůzku se dostaví moc veliký počet dětí
• Na první schůzku se dostaví správný počet dětí

Pravděpodobně jste si předem zvážili své možnosti a stanovili si optimální po-
čet dětí, který byste chtěli v kroužku mít. Zvolit si ten správný počet je také velice 
důležité. Nezáleží jenom na tom, jak veliké máte kapacitní možnosti klubovny. Ani 
na množství včelstev, které chcete s kroužkem chovat. Daleko podstatnější je vědět, 
jaké množství (a jakého věku) dětí dokážete bez problémů zvládnout v klubovně, 
u včel, nebo na výletě. Být v odpovědi na tuto otázku příliš sebevědomí se časem 
nemusí vyplácet. Osobně doporučujeme mít na jednoho vedoucího (bez pomoc-
ného vedoucího či instruktorů) maximálně deset členů kroužku. 

Na první schůzku se dostaví málo dětí.
Nezoufejte, není všem dnům konec. O to víc se soustřeďte na to, aby se dětem 
(i rodičům) na schůzce líbilo a aby se zvláště děti těšily na další. Je pak veliká 
šance, že o bezva kroužku řeknou i svým spolužákům a kamarádům, které příště 
vezmou s sebou. Tuto možnost jim ale na konci schůzky nesmíte zapomenout říct 
a na dalších schůzkách připomínat! 

Na první schůzku se dostaví moc veliký počet dětí.
Ani tato varianta není optimální. Sice můžete kalkulovat s určitou „úmrtností“ 
dětí v kroužku, ale pokud bude váš kroužek pracovat tak, jak má a dětem se v něm 
bude líbit, tak se spíš do něho budou ještě další děti chtít přihlásit. Co tedy v ta-
kovém případě s „nadstavem“ dělat? Pokud jste si za optimální počet určili deset 
dětí a přišlo vám jich na první schůzku dvacet, řekněte jim (případně i rodičům) 
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rovnou na konci schůzky, že počet dětí je příliš veliký a že se na další schůzce určí, 
koho do kroužku vezmete a koho ne. Je to férovější, než se pustit do činnosti s pro 
vás „nezvladatelným“ počtem dětí. Snadno se pak mohou odradit všichni. 

Jak takovou „vyřazovací schůzku“ připravit? Na to není přesný návod, pro-
tože záleží hlavně na vašich zkušenostech s dětmi. Jak dokážete děti „přečíst“, jak 
odhadnout jejich povahu, opravdovost zájmu o téma, poznat kdo je pro kolektiv 
přínosem a kdo by mohl být rizikem. Také je třeba poznat, jejich vzájemné kama-
rádské vztahy. Aby se nám potom nestalo, že „vyřazením“ jednoho dítěte vlastně 
automaticky nechtěně vyřadíte i jeho dobrého kamaráda, který by bez svého parťá-
ka do kroužku už nechodil. Je toho opravdu hodně, co poznat, vyhodnotit a roz-
hodnout. A to vše stihnout během jedné „vyřazovací schůzky“.  Doporučujeme 
tuto schůzku co nejvíce „hravou a soutěživou“. Při těchto aktivitách se děti projeví 
nejpřirozeněji a vy máte dostatek možností udělat si odpovídající obrázek. 

Na první schůzku se dostaví správný počet dětí.
Jste „dítě štěstěny“ a můžete se hned pustit do tvorby kroužku. To není překlep, 
kroužek se musí opravdu postupně a cílevědomě TVOŘIT. Od první schůzky je 
hlavním úkolem dobrého vedoucího kroužku vytvářet pevný, soudržný, funkční 
a přátelský kolektiv. Výuka včelařství počká. Vytváření „bezva party“, nepočká! 
Nevznikne na první schůzce, vyžaduje to pár týdnů času. Ale začít musíme hned 
od začátku. Je to hlavně na vedoucím kroužku. Na vás!  

PRVNÍ SCHŮZKY
O tom, jak by mohla vypadat struktura schůzky včelařského kroužku v průběhu 
roku, si řekneme později. Jenom stručně dopředu nastíníme, že ideální je dělení 
na tři samostatné části – opakování, výuka, zábava. To však neplatí pro prvních 
několik schůzek. Zde bychom doporučovali spíše toto dělení – cílená tvorba ko-
lektivu, jednoduchá výuka, zábava. 

Jitka Z. (RAKOvčelaříci) „Na naši 
první schůzku si pomatuji docela 
přesně. Do klubovny jsem přišla se 
svým tatínkem a hned u vchodu 
nás čekala jedna holčička převleče-
ná za včelku, která nám rozdávala 
medové bonbóny. Pak nám 
vedoucí ukazoval spousty zajíma-
vých věcí a vyprávěl nám o tom, co 
bychom v kroužku mohli všechno 
dělat. Pak se soutěžilo. Rodiče měli 
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kvíz ze znalostí o včelách a ukázalo se, jak málo o nich všichni víme. 
Taťka sice nevyhrál, ale stejně jsme všichni dostali za odměnu malou sklenici 

s medem. Na sklenici byla etiketa s fotografií včely na pampelišce a s nápisem 
– těšíme se na vás, vaše včeličky. Slíbila jsem si, že příští rok už ten med bude 
opravdu od včeliček, o které se budu starat i já. Nakonec schůzky jsme si ještě 
všichni zahráli různé hry. Ukázalo se, že s ostatními dětmi, které se do kroužku 
přihlásily, bude docela legrace. Těšila jsem se moc na další schůzku a v kroužku 
už jsem několik bezvadných let. Med už si domů přináším opravdu od našich 
včeliček a i rodiče už o včelách vědí z mého vyprávění mnohem více, než tomu 
bylo při naší první schůzce.“ 

Teprve druhá schůzka, na kterou již přijdou děti bez svých rodičů, nám ukáže, 
kolik jsme jich opravdu nadchli pro práci v kroužku. A ani teď ještě nemáme vy-
hráno. Jejich zájem musíme začít od začátku cíleně a systematicky krok za krokem 
upevňovat. 

CÍLENÁ TVORBA KOLEKTIVU
Většina dětí do kroužku nezačne chodit pouze pro to, že se zde budou jenom učit 
včelařit. Těší se, že tu bude parta bezva kamarádů, se kterou vedle poučení bude 
i legrace a zábava. Zkrátka, že budou dobrá parta, kterou povede také bezva ve-
doucí. V tom je nesmíte zklamat.

Zahajovací třetinu několika prvních schůzek bychom měli věnovat tvorbě 
zdravého kolektivu. Speciální pedagogičtí pracovníci i odborná literatura by nám 
jistě nabídla mnoho poučných a fundovaných rad, jak postupovat. Jako první ale 
nesmírně důležitý krok, který bychom vám rozhodně doporučili realizovat co nej-
dříve, je – vytvoření vlastních pravidel. Samozřejmě, že existují všeobecná pravidla 
(zákony, školní řád, pravidla slušného chování, pravidla bezpečnosti a ochrany 
zdraví, atd.). Taková pravidla ale nemyslíme.

Děti by měly být při tvorbě „vlastních kroužkových“ pravidel. Když se na je-
jich vytváření samy podílejí, je potom daleko větší pravděpodobnost, že je také 
budou snáze dodržovat.   

Několik doporučených zásad pro tvorbu vlastních pravidel.
Nepodceňujte tvorbu vlastních pravidel. Výhodou je, že vám dobrá pravidla 
usnadní práci v průběhu celého roku a předejdou některým vztahovým problé-
mům. Následné řešení problémů je určitě mnohem časově náročnější než tvorba 
pravidel. 
•  Pravidla by měla vznikat za účasti všech dětí z kroužku. A vhodnou „manipu-

lací“ by měla vyjít z jejich navrhovaných nápadů a formulací.
• Vysvětlete dětem, že vytvořená vlastní pravidla jsou důležitá, aby se pak každé 

dítě v kroužku cítilo bezpečně, a aby se všem lépe pracovalo a v kroužku líbilo.
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• Pravidel by nemělo být příliš. Ideální počet doporučujeme 6-7 formulací.
• Pravidla popisují, jak se k sobě budeme všichni chovat, a jak už ne.
• Jazyk pravidel musí odpovídat věku a vyzrálosti všech dětí v kroužku aby byla 

srozumitelná, pochopitelná a tím pádem i udržovatelná.
• Pravidla by měla dodržovat osobní závazek (např. „Pokud někdo hovoří, ne-

chám ho domluvit“; namísto „Je zakázáno skákat do řeči“). Osobní závazek je 
pravidlo formulované v první osobě jednotného čísla, které dává návod, jak se 
má dítě v dané situaci konkrétně chovat. Není to zákaz ani rozkaz!

• Pravidla neurčují sankce za nesplnění, ale vyvozují přirozené následky, které 
z jejich nedodržování plynou.

• Nezapomeňte dětem zdůraznit a vysvětlit, jak se bude s vytvořenými pravidly 
v budoucnu pracovat – pravidla budou vyvěšena na viditelném místě a bude 
se vždy sledovat jejich dodržování. Dávejte najevo a upozorněte veřejně na to, 
když si všimnete, že někdo jak pravidlo příkladně dodržoval, tak je porušil. 

• Důsledně podporujte děti, aby řešily situace správně podle pravidel. 

JAK PRAVIDLA V KROUŽKU KONKRÉTNĚ VYTVOŘIT
• Posaďte se s dětmi do kruhu.
• Vysvětlete, co se bude dít a proč je důležité, aby se to dělo.
• Rozdělte náhodně (například rozpočítáním prvý-druhý-třetí, nebo losováním) 

děti do několika skupin po 2-3 dětech.
• Zadejte jim úkol, aby každá skupinka vymyslela 3-4 pravidla, která by jim po-

mohla cítit se v kroužku v bezpečí a v pohodě. 
• Vysvětlete jim, jak má takové pravidlo vypadat a uveďte jim jeden příklad 

na sobě: „Já bych se tu cítil v bezpečí, kdyby …“. Dejte jim ale jen jeden příklad, 
aby Vás děti nekopírovaly, ale tvořily vlastní nová pravidla.

• Na vypracování pravidel dejte dětem cca 10 minut.
• Po uplynutí času nechte, aby každá skupina nahlas přednesla svá pravidla 

(i když budou podobná) a zaznamenejte je na tabuli nebo si je zapište na papír.
• Rozeberte s dětmi každé pravidlo. Ptejte se jich, co si pod danou formulací 

představují (Například někdo navrhne pravidlo: „Budeme se respektovat“. Ptej-
te se, co znamená slovo respektovat. Jak dítě pozná, že ho druhý (ne)respektuje 
a jak mu to dá najevo.

• Z uvedených formulací vyberte vždy tu, která bude dětem nejvíce sedět 
a upravte ji do podoby osobního závazku (viz výše) tak, aby jasně definovala 
a dávala návod, co se od dítěte očekává. 

• Není dobře do konečného seznamu dávat pravidla v rozkazu a záporu, pro-
tože tím nedáváte návod, co má žák dělat, ale jen říkáte, že se něco nesmí. 

• Vysvětlete, proč na seznamu nebudou napsány sankce, ale že při nedodržení 
bude následovat přirozený důsledek (např. Nenecháš mě domluvit  - na ničem 
se nedohodneme, ztratíme čas, nestihneme si zahrát hru, naštveš kamarády).
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• Vytvořte konečný seznam 6-7 pravidel a zapište je na velký kus papíru. 
• Nechte děti konečný seznam podepsat a podepište ho i vy sami. Všichni se tak 

zavazují k dodržování sepsaných pravidel!
• Vyvěste seznam na viditelné místo, aby byl pořád na očích. Občas se vraťte 

k připomenutí pravidel a hodnocení jejich plnění.
Co získáte vytvořením pravidel? Bezpečnou otevřenou atmosféru ve skupině, 

ve které se Vám bude lépe pracovat. Pravidla vám dají oporu při řešení konfliktů – 
spory budete řešit podle pravidel. Děti se v kroužku budou cítit příjemně, nebudou 
mít tendenci se zraňovat, nebude z kroužku vyzařovat napětí a pomůžete dětem 
pochopit, že každý čin má i svůj následek.

Aleš V. (RAKOvčelařík) „V našem kroužku máme moc pěkný zvyk, který se mi 
moc a moc líbí. Vždy na konci každé schůzky (pokud zrovna nekončíme u včel) 
si všichni sedneme do kroužku, chytneme se za ruce a proběhnou dvě KOLEČ-
KA. Postupně každý z nás v prvním kole řekne, co se mu při dnešní schůzce ne-
líbilo. Ve druhém kole naopak každý řekne, co se mu dnes líbilo. Někdy je těžké 
odpovědět, co se nelíbilo, protože je to většinou bezva. Když nevím, tak říkám, že 
se mi nelíbilo, že ta schůzka končí a netrvá déle.“

KOLEČKO. Výše zmíněný zvyk, který popisuje jeden z členů kroužku, 
bychom vám doporučili zavést i při všech vašich schůzkách. Má to mnoho 
výhod jak pro děti, tak pro vedoucího:
• Děti se na konci schůzky po hrách, které by měly tvořit závěrečnou třetinu, uklidní.
• Děti mají možnost ze sebe vypovědět, co se jim líbilo i nelíbilo, a neodnášejí si 

v sobě domů nevyřešené „problémy“.
• Děti se učí veřejně sdělovat svoje 

pocity a názory. Učí se je i pojmenovat 
a obhajovat.

• Děti si mají možnost uvědomit, 
jak je vidí jejich kamarádi, proto-
že se odpovědi často týkají přímo 
chování konkrétního dítěte – ať již 
pochvalné či kritické.

•  Vedoucí má bezprostřední a jedineč-
nou možnost zjistit, jak daná schůzka 
dopadla.

• Vedoucí může průběžně sledovat, 
jak se vyvíjí klima a atmosféra v ko-
lektivu a může k tomu v případě 
nutnosti přijímat potřebná opatření.

• Vedoucí každé „kolečko“ uzavírá i svými postřehy, takže může okamžitě reago-
vat na jednotlivé postřehy, názory, připomínky, které se právě od dětí dozvěděl. 
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VÝUKA
O způsobu výuky v průběhu roku budeme psát později. Teď se věnujme „výu-
ce“ při několika prvních schůzkách. Základem je děti hned v prvních týdnech 
kroužku nevystrašit a neodradit. Bylo by chybou je zahltit obrovským množstvím 
nových informací, anebo je dokonce nutit k domácímu samostudiu. Ani zadávání 
„domácích úkolů“ bychom zrovna nedoporučovali. 

Děti si v kroužku chtějí odpočinout a také se odreagovat od svých školních 
povinností. Jistě, chtějí se i něco nového naučit – proto si také vybrali včelařský 
kroužek. Ale známé heslo (učit se, učit se, učit se) v zájmovém kroužku má jiný 
význam, než ve škole. Mnozí moc ctižádostiví vedoucí chtějí hned v prvním roce 
vychovat ze svých svěřenců „včelařské odborníky“, nebo vítěze včelařských soutěží. 
Dejte si raději za cíl vytvořit partu dětí, které bude včelaření bavit a které se budou 
chtít o včelách dozvídat stále nové a nové věci (postupně ale dlouhodobě).

ZÁBAVA
To, zda se začne (a hlavně dlouhodobě bude) dětem v novém kroužku líbit, může 
kladně ovlivnit i třetí část každé schůzky – „zábava“. Teď si řeknete, že to je v po-
hodě. Zahrajete si nějakou hru, nebo si zasoutěžíte. Žádný problém. Ano, pokud 
už máte s organizací dětských akcí a aktivit svoje zkušenosti, tak to opravdu žádný 
problém není. Pár doporučení a rad, které vám teď dáme, už nepotřebujete: 
• Nepodceňujte domácí přípravu této části schůzky. Zkušený vedoucí sice může 

stavět na svých znalostech, praxi a může úspěšně improvizovat. Ale ani jemu 
příprava nikdy neuškodí. Námětů na hry, soutěže a závody jsou stovky v litera-
tuře i na internetu. Jejich popis sice není námětem této knížky, ale možná vám 
některé později dáme. 

• Dopředu si připravte a zkontrolujte materiál, který budete pro hry, soutěže a zá-
vody potřebovat. Zvláště případné sportovní náčiní si pravidelně kontrolujte, 
protože s ním může dojít i k úrazům a zraněním. Ať vás také nikdy nezaskočí 
maličkosti, jakými jsou třeba - vyfouklý míč, chybějící ořezávátko na pastelky, 
někam zašantročené nůžky.

• Hru, soutěž, závod neberte jenom jako prosté zaplnění času nebo pouhou 
zábavu. Jsou vynikajícím výchovným i vzdělávacím prostředkem – když jejich 
potenciál znáte a umíte využít.

• Každou hru, soutěž, závod zahajte pro děti srozumitelným vysvětlením, proč 
zrovna danou aktivitu budete dělat. Co vám právě ona nového přinese. Čeho si 
mají při hře všímat. Na co si dávat pozor. Každé hře, soutěži, závodu můžeme 
dát hlubší význam! 
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Příkladně tak jednoduchá hra - „NA HONĚNOU“.
Proč zrovna danou aktivitu budete dělat? „Celou hodinu jsme teď seděli a potře-
bujeme se pořádně protáhnout.“
Co nám právě ona přinese? „Při této jednoduché hře poznáme, kdo je jak rychlý, 
pohyblivý. Kdo má jak rychlé reakce.“  
Čeho si při ní mají všímat? „Zda se některý z kamarádů neulívá, schválně nepro-
hrává, nebo naopak není při hře příliš agresivní“.
• Důkladně dětem předem vysvětlete pravidla hry, soutěže a závodu. Přesvědčte 

se, zda jim každý dobře porozuměl a pochopil.
• Na konci každé aktivity se dětí zeptejte, co si o ní myslí, čeho si všimly, co jim 

dala. Poté jim řekněte vlastní postřehy.

Takže nezapomeňte – „kdo si hraje – nezlobí“

Foto – veselo může být nejenom v klubovně, ale i na vycházkách a přírodovědných 
výpravách si můžeme zahrát spousty veselých her a soutěží. Tak jako třeba děti v rámci 
včelařského víkendu realizovaného v Májině údolí v Kožlanech. www.majabee.cz 
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ŘÍJEN
Kroužek se nám pomalu rozjíždí. Kolektiv se začíná tvořit a naše aktivity se budou 
stále víc a víc zaměřovat i na oblast včelařství. První návštěvě u včel ale musí 
předcházet příprava z jiné oblasti – bezpečnost práce se včelami a zdravověda! 
A pokud chceme být opravdu pečliví a zodpovědní, tak tu hned máme námět 
na minimálně další dvě schůzky.

ZDRAVOVĚDA
Tomuto tématu se budete jistě v průběhu roku ještě několikrát vracet, ale základy 
byste měli probrat hned na některé z prvních schůzek. Pokud bude činnost krouž-
ku pestrá (včelaření, výlety, sportování, práce v dílně) může i při sebevětší opatr-
nosti dojít ke zranění či úrazu. 

PŘEDCHÁZEJTE ÚRAZŮM – PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
• Každou činnost, kterou se s dětmi chystáte dělat, si předem promyslete a naplá-

nujte hlavně s ohledem na její bezpečnost a její zdravotní rizikovost. Není to 
příliš namáhavé? Nejsou unaveni? Je vhodné počasí? Umí s nástroji bezpečně 
pracovat? Pochopily návod, popis a postup pro danou činnost dělat? Nepo-
třebuji další dozor? Nehrozí úraz ohněm či elektrickým proudem? To jsou jen 
některé otázky, které si musí vedoucí předem klást.

• Ať již bude vaše činnost probíhat kdekoliv, vždy si promyslete jak zajistit v pří-
padě potřeby první pomoc, jak přivolat pomoc, nebo jak a kam transportovat 
zraněného. 

• Do preventivních opatření patří i teoretická a praktická připravenost samotné-
ho vedoucího. Pokud berete svou pozici vedoucího dětského kroužku zodpo-
vědně a plánujete ji na delší dobu, měli byste uvažovat o absolvování nějakého 
typu zdravotního školení či kurzu.   Na internetu naleznete širokou škálu mož-
ností. Stačí si jen vybrat, přihlásit se a absolvovat. Zřizovatel vašeho kroužku 
jistě ocení tuto snahu a zdravotní kurz vám uhradí. 

LÉKÁRNIČKA
Za samozřejmost pokládáme mít vždy po ruce vybavenou lékárničku. V klubovně 
to nebývá problém – zde si jistě pořídíte stálou lékárničku. Ale na výlety, na hřiště, 
nebo na včelí stanoviště je lepší mít vlastní lékárničku mobilní. Také o jejich poří-
zení a vybavení si promluvte se zřizovatelem kroužku. Mělo by to být v jeho zájmu. 

Jak lékárničku vybavit, vám poradí v každé lékárně. Nezapomeňte je však 
upozornit na to, že jste včelaři a že vaše lékárnička musí obsahovat i prostřed-
ky pro případ hmyzích žihadel!!! Jakmile jste z lékárničky něco použili, do-
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plňte její obsah. Samozřejmě, že je lepší, když nedojde k takové události, že 
bude potřeba lékárničku použít. Přesto minimálně 1-2 krát v roce lékárničku 
otevřete a dobře zkontrolujte. Dobrý pozor si dejte především na věci, kte-
ré mají omezenou dobu trvanlivosti (uvedeno na obalu). Prošlé léky okamžitě 
vyměňte za nové. Prošlé či jinak poškozené zdravotní potřeby (např. obvazy, 
náplasti) můžete po výměně použít jako pomůcky při nácviku první pomoci. 
Obsah lékárničky na včelnici 
– k inspiraci

Čísla první pomoci (i když je děti zna-
jí, je lépe je mít v lékárničce napsaná)
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
HASIČI 150
MĚSTSKÁ POLICIE 156
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ  
SYSTÉM 112

Pinzeta na vytahování žihadel 
Pinzeta obyčejná 
Škrtidlo široké   
Čpavek ředěný 8%  
Čistý líh 60% nebo hypermangan   
Mast - Gel po bodnutí hmyzem 
ZYRTEC nebo HISMANAL   
PREDNISON 
CALCIUM 500mg nebo 1000mg 
Jodová tinktura 
Vata, leukoplasti  
Peroxid vodíku  
Obinadlo tlakové a obvazy

PRVNÍ POMOC – RESUSCITACE 
Preventivními opatřeními sice můžeme snížit rizika zranění na minimum, nikdy 
je však nelze zcela vyloučit. Proto nesmíme podcenit a zanedbat přípravu a nácvik 
jejich řešení:
• předpokladem je, že vedoucí sám zná správné postupy poskytnutí první pomo-

ci při různých typech zranění, úrazů, nebo nutnosti zahájení resuscitace.
• Děti s přihlédnutím k jejich věku a schopnostem nesmíme od „rizikovějších 

aktivit“ (např. práce se sečnými a bodnými nástroji, práce s otevřeným ohněm, 
manipulace s léčivy, barvami a jinými „chemikáliemi“ používanými při včela-
ření) přímo odrazovat. Jenom jim musíme vždy důsledně vysvětlit, jak se mají 
správně chovat, aby rizika zranění snížily na minimum. Na konci každého 
„vysvětlení“ je třeba se i přesvědčit, zda tomu správně porozuměly a pochopily. 
Děti mnohé chápou jinak, než my dospělí.

• Nácvik poskytnutí první pomoci, nebo zahájení resuscitace, lze dětem vy-
světlovat i následně pravidelně procvičovat při mnoha aktivitách (v klubovně, 
na výletech, při společných přesunech, atd.).

• Také první pomoc (resuscitaci) je vhodné dětem vysvětlovat a s nimi procvičo-
vat jim blízkou formou. Například zábavnou hrou, nebo závody jednotlivců či 
družstev.

• Zvláště zde pak platí zlaté pravidlo – „Opakování je matka moudrosti“



36

Každé (i malé) zranění je potřeba správně ošetřit.

VČELÍ BODNUTÍ („ŽIHADLO“), ANAFYLAKTICKÝ ŠOK
• Předpokládaným „úrazem“, který číhá na děti ve včelařském kroužku,  

je včelí žihadlo. 
• Děti bychom měli na tuto situaci připravit vhodným způsobem dopředu tak, 

aby z obdržení včelího žihadla neměly strach a nepodlehly možné panice. 
Existují také včelařské kroužky, kde mají pro nováčky i jakýsi „iniciační rituál“ 
v podobě dobrovolného obdržení včelího bodnutí. To ale vzhledem k různým 
neočekávatelným reakcím nedoporučujeme -  zvláště u malých dětí, nebo dětí 
bez souhlasu, případně přítomnosti jejich rodičů.

• Obzvlášť dobře je potřeba dětem vysvětlit důvody vzniku a příznaky anafylak-
tického šoku po hmyzím bodnutí a naučit je, co v dané situaci dělat. Protože 
zde jde většinou i o čas, je dobře příznaky dobře znát a záchranný postup 
s dětmi i častěji opakovat. Měly by umět zareagovat i samy, protože ani vedoucí 
kroužku, který již mohl dostat stovky žihadel, není od možnosti této nevyzpyta-
telné reakce oproštěn.
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BEZPEČNOST PRÁCE SE VČELAMI
Předcházet problému je vždy nesrovnatelně lepší, než jeho následné řešení. To je 
známé pravidlo, které je potřeba uplatňovat i u všech činností spojených s prací se 
včelami. Dříve, než prvně s dětmi v kroužku navštívíme včely, musíme je dobře se 
všemi pravidly a zásadami seznámit. A nejenom je to teoreticky naučit – musíme 
to s nimi i prakticky nacvičit.

JAK SE CHOVAT U VČEL
Každý včelař vám potvrdí, že chování včel je často nevyzpytatelné. To, zda budou 
zrovna dnes při manipulaci s nimi mírné, nebo naopak nezvykle agresivní, může 
ovlivnit mnoho faktorů (genetika, počasí, rojová nálada, dostupnost pastvy a stav 
zásob, zdravotní stav, atd.). Při našich návštěvách s dětmi z kroužku nemůžeme 
předem vědět, v jaké náladě a stavu je právě zastihneme. Je proto třeba dětem vští-
pit některá základní a všeobecně platící pravidla: 
• Jako vedoucí kroužku (nebo majitel včelstev) známe svá včelstva a k ukázkám či 

výuce používáme včelstva, o kterých víme, že jsou „mírná“.
• K úlu nepřistupujeme zepředu (od česna) abychom zbytečně nevstupovali 

do jejich letové dráhy a nedráždili vstup hlídající „strážkyně“.
• Pro práci ve včelstvu volíme vhodné počasí – bez deště; ne před očekávanou 

bouřkou; v bezvětří; při vhodné teplotě; za denního světla.
• Ke včelám přicházíme pomalu, klidně, nehlučně a vhodně oblečeni.
• Pokud nepoužíváme ochranné včelařské pomůcky, volíme světlé oblečení 

s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi.
• Před příchodem ke včelám nepijeme alkoholické nápoje, nekouříme a ani nepo-

užíváme voňavky a deodoranty. 
• U včel se soustředíme pouze na včelaření! Nerozptylujeme se jinými aktivitami, 

nevyrušujeme ostatní, řídíme se pouze pokyny svého vedoucího, nebo radami 
přítomného včelařského odborníka.

• Včely vždy zklidníme pomocí dýmu z „kuřáku“, drobných vodních kapek (mož-
no použít oslazenou vodu) z rozprašovače, nebo speciálními včelařskými spreji.

• Máme dopředu promyšleny úkony, které chceme ve včelstvu provést, abychom 
co nejvíce zkrátili čas jejich vyrušování.

• Ve včelstvu pracujeme s jistotou, energicky, ale vždy tak, abychom sobě ani včelám 
zbytečně neublížili (např. včely nepřimáčkli mezi nástavky, nespálili se o „kuřák“).

• Pokud nepomáhá zklidnění včel pomocí kuřáku a včely zahájí „hromadnou 
obrannou reakci“, uzavřeme úl a od úlu se všemi dětmi poodstoupíme. Po chvíli 
jejich zklidnění můžeme pokračovat v práci i se sousedními včelstvy. 

• V případě, že jako dítě dostaneme „žihadlo“ (většinou naší chybou), nezačneme 
panikařit ani zmatkovat. V klidu dokončíme úkon (nebo předáme začatou práci 
někomu jinému), poodstoupíme od úlů a žihadlo si rychle odstraníme. 
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• Jako vedoucí pozorujeme dítě, které „dostalo žihadlo“, zda nepanikaří, zda si 
je samo odstranilo (případně pomůžeme) a zda se u něj neprojevuje alergická 
reakce. Po bezpečném ukončení práce ve včelách pobodané dítě „ošetříme“. 

• Postup při ošetření dítěte v případě obdržení včelího žihadla – žihadlo co nej-
dříve odstraníme nehtem, nebo vhodnou pomůckou (nevytahujeme ho ucho-
pením mezi prsty, abychom nevymáčkly do rány jed z jedového váčku, který 
na žihadlo navazuje), ránu co nejvíc chladíme (např. pod tekoucí studenou 
vodou, ránu dezinfikujeme, podáme vhodný tišící prostředek, dítě umístíme 
na klidné místo a minimálně 15 minut je pozorujeme, zda nedochází k aler-
gické reakci. V případě příznaků alergické reakce (nebo anafylaktickém šoku) 
okamžitě voláme lékaře a v případě nutnosti zahajujeme známé a nacvičené 
„resuscitační úkony“ až do příjezdu lékaře. 

• O každém zranění (pobodání) dítěte si vedeme záznam a informujeme jeho rodiče.

 

Pepa Š. (RAKOvčelaříci) „Často se 
mě ve škole ptají spolužáci, kolik už 
jsem dostal žihadel, když chodím 
do toho včelařského kroužku. Říkám 
- hodně.  Oni se pak na mě dívají 
jako na hrdinu, který se nebojí 
bolesti. Ale pravda je jiná. Už dva 
roky chodím do kroužku a ještě jsem 
žádné žihadlo nedostal. Naše včelky 
jsou docela mírné, a když si dáváme 
dobrý pozor a bereme si včelařský 
klobouk a rukavice, tak ani nemají 

moc možností proč a kam nám žihadlo dát. Ale někteří kamarádi už takové štěstí 
neměli a spíše svojí chybou žihadlo dostali. Ještě, že máme natrénováno co dělat 
a nic nás nemůže zaskočit. Například na výletech závodíme v tom, jak přenášet 
zraněného kamaráda v případě, že by dostal po žihadle šok a museli jsme ho 
dopravovat k doktorovi.“

POJIŠTĚNÍ
Každý vedoucí nese za svoje svěřence určitou míru zodpovědnosti. Ta mu vyplývá 
jednak ze smlouvy, kterou má uzavřenu se zřizovatelem kroužku a jednak z obecně 
platných předpisů a zákonů. Sebezodpovědnějšímu vedoucímu, který sebepečli-
věji dodržuje všechny preventivní a bezpečnostní opatření, se může stát, že dojde 
k nějaké mimořádné události (zranění dítěte, zničení majetku, atd.). Doporuču-
jeme se proto se zřizovatelem kroužku domluvit na pojištění dětí při činnostech 
a aktivitách spojených s jeho činností. Vyplatí se mít i pojištění za škodu z výkonu 
povolání.  Váš klidný spánek stojí za těch pár korun, které za ně zřizovatel uhradí.
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ADMINISTRACE
Většina z nás nemá „papírování“ v oblibě. Co naplat - při zakládání a vedení včelař-
ského kroužku se drobné administrativě nevyhneme. Mezi základní písemnosti patří:
• SMLOUVA (DOHODA) SE ZŘIZOVATELEM KROUŽKU
• PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO KROUŽKU
• „REGISTRACE“ KROUŽKU – EVIDENČNÍ LIST
• DOCHÁZKA – „TŘÍDNÍ KNIHA“
• ZÁZNAM O ZRANĚNÍ, ÚRAZECH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
• INVENTÁRNÍ SOUPIS MAJETKU KROUŽKU
• ULOŽENÍ A ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ, DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• KRONIKA

SMLOUVA (DOHODA) SE ZŘIZOVATELEM KROUŽKU

Každý vedoucí kroužku by měl mít sepsánu Smlouvu se svým zřizovatelem! Čím 
podrobněji je tato smlouva formulována, tím tvoří lepší jistotu a záruku pro řešení 
případných „sporů“ mezi vedoucím a zřizovatelem. Preventivní právní ochranou 
je tak pro obě strany! 

Její text vychází ze vzájemné dohody, ale doporučujeme, aby obsahoval mini-
málně toto:
• Od kdy do kdy bude vedoucí pro zřizovatele vykonávat uvedenou činnost. 

Datum zahájení činnosti kroužku ve smlouvě jistě nepřekvapí. Proč by tam ale měl 
být uveden termín (doba určitá, doba neurčitá) a hlavně konkrétní způsob ukonče-
ní? Je to naše doporučení, které vychází z několika konkrétních případů „ze života“. 
Příklad č. 1 – Právnická osoba se na své členské schůzi rozhodla, že již z růz-
ných důvodů nechce být dále zřizovatelem včelařského kroužků a kroužek 
„papírově“ zrušila. Ještě dříve, než to zřizovatelem určená osoba sdělila ve-
doucímu kroužku, proběhl kroužkový výlet. Zde došlo k vážnému, vedoucím 
nezaviněnému, úrazu jednoho dítěte. Kdo nese odpovědnost a právní důsledky? 
Zřizovatel tvrdil, že již kroužek zrušil. Vedoucí tvrdil, že o ničem nevěděl. 
Příklad č. 2 – Vedoucího kroužku přestala již tato činnost uspokojovat a rozho-
dl se, že končí. Dětem v kroužku tuto informaci sdělil, ale již neupozornil zřizo-
vatele kroužku ani rodiče dětí. Tři děti doma o zrušení kroužku svým rodičům 
nic neřekly a v původní době konání kroužku se scházely i nadále samy „na čer-
no“. Došlo v této době k úrazu a rodiče hledali viníka. Koho? 

• Konkrétní popis této činnosti. 
Ve smlouvě by měla být konkrétně a co nejsrozumitelněji stanovena činnost, 
kterou zřizovatel umožňuje vykonávat danému vedoucímu a za kterou nese 
odpovědnost. Nestačí jenom napsat … „Pověřujeme pana XY vedením včelař-
ského kroužku!“.  Lepší je specifikace typu: …„Pověřujeme pana XY vedením 
včelařského kroužku. Do této činnosti spadá teoretická a praktická činnost 
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v klubovně, sportovní a relaxační aktivity na školním hřišti, praktická výuka 
včelaření na včelnici zřizovatele v době konání schůzek, předem naplánované 
a zřizovatelem odsouhlasené výlety, exkurze a soutěže mimo místo působení 
kroužku. Místem působení kroužku se rozumí obec …“

Příklad „ze života“, který mohl vyřešit ve smlouvě daný popis činnosti:
„Vedoucí se rozhodl, že pojede v sobotu se svým kroužkem do krajského města 
do kina na kreslený film PAN VČELKA. Rodiče děti pustili, ale zřizovatel o akci 
nevěděl. Při vystupování z autobusu si jedno dítě zlomilo nohu. Pojišťovna se 
obrátila na zřizovatele, ale ten s uvedenou akcí nechtěl mít nic společného.“ Je 
zodpovědnost jenom na vedoucím???

• Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu obou stran, rozvržení odpovědnosti.  
Co nejpodrobnější soupis oboustranných práv a povinností může zabránit 
případným sporům mezi vedoucím, zřizovatelem a rodiči dětí při řešení mimo-
řádných situací.
Příklad několika namátkou vybraných konkrétních bodů: 
• O všech akcích a aktivitách mimo místo působení kroužku musí být vedou-

cím řádně informováni rodiče dětí a dán jejich písemný souhlas.
• Zřizovatel odpovídá za akce a aktivity kroužku, které byly předem nahlášeny 

a jím schváleny (např. termíny schůzek, výlety, exkurze, soutěže).
• Vedoucí s dětmi realizuje aktivity s důsledným ohledem na jejich bezpečnost 

a zdraví. 
• Zřizovatel zajistí jednou za dva roky proškolení vedoucího v oblasti bezpeč-

nosti a ochrany zdraví dětí a zajištění první pomoci.
• Zřizovatel umístí do klubovny vybavenou lékárničku a zajistí její kontrolu 

a pravidelné doplňování za „prošlý“ a spotřebovaný materiálem. 
• Materiální a organizační pomoc zřizovatele kroužku a jeho vedoucímu. 

Není na škodu mít „černé na bílém“ i smluvně podchyceno několik bodů týkají-
cích se v nadpisu uvedených oblastí. Opět uvádíme několik vybraných příkladů:
• Zřizovatel zajistí pojištění dětí a vedoucího.
• Zřizovatel poskytne svá včelstva k výuce dětí z včelařského kroužku.
• Zřizovatel zajistí prostředky na vybavení kroužku dle schváleného rozpočtu.
• Zřizovatel …

• Způsob a forma vedení administrace a účetnictví kroužku.  
Za vedení potřebné administrace by měl odpovídat vedoucí, který zajišťuje 
chod kroužku. Protože se i v běžné agendě kroužku shromažďují data o dět-
ských členech kroužku i jejich právních zástupcích (jméno, datum narození, 
rodné číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, podpis, často i fotografie) je 
důležité v součinnosti se zřizovatelem kroužku zabezpečit uložení dat a upravit 
nakládání s nimi!  
Účetnictví kroužku záleží na domluvě se zřizovatelem. Zpravidla se zpracová-
vá na každý rok určitá „finanční představa“ jak ze strany vedoucího kroužku 
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(dle jeho požadavků), tak ze strany zřizovatele (dle jeho možností). Na základě 
výsledného „kompromisu“ by měl vedoucí kroužku znát přibližnou finanční 
částku, kterou bude mít v průběhu roku k dispozici. Včelařský kroužek většinou 
nemá samostatnou právní subjektivitu, takže nevede vlastní „oficiální“ účetnic-
tví. To vede jeho zřizovatel. 
Také veškerý majetek kroužku je majetkem jeho zřizovatele!  
To ale nevylučuje možnost, aby si vedoucí kroužku nevedl vlastní přehled výda-
jů, příjmů a jemu svěřeného majetku kroužku.  
Tato problematika by měla být důsledně specifikována ve smlouvě, aby nedo-
cházelo k pozdějším „problémům“. K těm v praxi dochází až nezvykle často. 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO KROUŽKU
Pokud se Vám nové dítě dostaví na třetí schůzku, je pravděpodobné, že se mu 
ve Vašem včelařském kroužku líbí a chce se stát jeho „právoplatným“ členem. 
Nejvyšší čas jeho členství zlegalizovat vyplněním PŘIHLÁŠKY. Její podoba i obsah 
záleží na vedoucím kroužku a hlavně na potřebách a požadavcích zřizovatele 
kroužku. Na několik základních bodů nezapomeňte:
• Identifikační údaje dítěte – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště.
• Identifikační údaje zákonného zástupce, který bude přihlášku podepiso-

vat – jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mailová 
adresa.

• Souhlas se zpracováním a evidence osobních údajů dítěte (a zákonného zá-
stupce) pro účely interní evidence a vnitřních potřeb kroužku a zřizovatele 
kroužku.

• Bezpečnostní prohlášení – např.“Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/ 
k práci se včelami, že nejsem alergický/á na včelí bodnutí a včelí produkty, a že 
jsem byl/a seznámen/a s příslušnými předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci se včelami a budu je dodržovat.“

• Souhlas s možností fotografování dítěte v rámci činnosti kroužku a souhlas 
s případným zveřejněním těchto fotografií v rámci propagačních a informač-
ních aktivit kroužku a zřizovatele (vývěsky, nástěnky, tisk, webové stránky, atd.).

• Datum přijetí dítěte za člena kroužku.
• Podpisová doložka – podpis člena kroužku, podpis jeho zákonného zástupce, 

podpis vedoucího kroužku, podpis oprávněného zástupce zřizovatele kroužku.
Možná, že se Vám zdá množství v přihlášce získávaných dat, informací a souhlasů 

příliš velký. Věřte, že každý údaj i souhlas budete při činnosti kroužku určitě potřebovat!
Součástí PŘIHLÁŠKY dítěte do včelařského kroužku by VŽDY mělo ještě být 

aktuální zdravotní potvrzení, které Vám „kryje záda“ v případě zdravotních pro-
blémů dítěte, ke kterým může dojít při včelaření i dalších aktivitách včelařského 
kroužku (bodnutí včelou či jiným hmyzem, práce s medem, včelím voskem, mateří 
kašičkou a propolisem). 
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Potvrzení zdravotní způsobilosti k práci ve včelařském kroužku
Podoba a obsah vytvořeného formuláře Zdravotního potvrzení opět záleží na ve-
doucím kroužku a na zřizovateli. Potvrzení ale vydává VŽDY LÉKAŘ! Ten by měl 
dítě posoudit (a v potvrzení popsat) minimálně v těchto bodech:
• JE/NENÍ dítě zdravotně způsobilé k práci ve včelařském kroužku
• JE zdravotně způsobilé k práci ve včelařském kroužku za podmínky 

(s omezením)  
• JE/NENÍ alergické na hmyzí bodnutí a včelí produkty.

Na vyplnění PŘIHLÁŠKY dejte dítěti maximálně týden (do příští schůzky) 
a na vyplnění lékařského POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI maxi-
málně dva týdny. Uvědomte si, že do doby převzetí přihlášky a zdravotního potvr-
zení s ještě oficiálně nepřijatým dítětem pracujete „na vlastní riziko“ (maximálně 
kryti dobře sepsanou smlouvou se zřizovatelem).  

Monika J. (RAKOvčelaříci) – „Když přijímáme nového člena do našeho vče-
lařského kroužku, jdeme s ním všichni k našim včelám, položíme na ně ruku 
a i s nimi přivítáme nového člena.“

Mnoho včelařských kroužků má svoje „přijímací rituály“. Někteří dokonce 
nechávají nově přijatého člena dobrovolně vydržet včelí žihadlo. Tuto praktiku 
ale nedoporučujeme! Jednak tím zbytečně přijde o život jedna včela a navíc i přes 
lékařské potvrzení je zde vždy možnost, že právě toto dobrovolně přijaté žihadlo 
„nesedne“ a nastanou zdravotní komplikace. 
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„REGISTRACE“ KROUŽKU – EVIDENČNÍ LIST
Pokud chce vedoucí včelařského kroužku využít prostředky podle Nařízení vlády 
č. 148/2019 má možnost získat 15.000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení 
jednotlivého včelařského kroužku podle § 6 uvedeného nařízení, nejvýše však na 2 
včelařské kroužky vedené jedním vedoucím včelařského kroužku.

Fond poskytne dotaci na vedení včelařského kroužku pro děti a mládež podle 
§ 4 písm. b), doručí-li žadatel nejpozději do konce příslušného včelařského roku 
Fondu doklady prokazující, že
a) včelařský kroužek pro děti a mládež vedl vedoucí, který je veden v evidenci ve-

doucích včelařských kroužků podle odstavce 1 písm. c), (v současné době tento 
seznam vede pouze SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky – poznámka autora)

b) včelařský kroužek pro děti a mládež probíhal v součtu nejméně 50 hodin výuky 
v příslušném včelařském roce, (jedna hodina se počítá jako 60 minut, přestávky 
se nezapočítávají – poznámka autora)

c) včelařský kroužek pro děti a mládež navštěvovalo nejméně 5 členů včelařského 
kroužku pro děti a mládež, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové 
doby trvání tohoto kroužku, a 

•  má odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) (v dnešní době odbornou 
způsobilost určuje SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky svými interními předpisy – 
poznámka autora)

Část B – Témata přednášek včelařských kroužků pro děti a mládež, na které lze 
poskytnout dotaci na opatření podle § 6
4. Nemoci, škůdci a zdraví včel
5. Včelí pastva
6. Zootechnika včelstev, včetně plemenářské práce
7. Získávání, zpracování a využití včelích produktů
8. Racionalizace včelaření
9. Biologie včely medonosné
10. Historie a současnost včelaření

Nelekejte se! Doufám, že jsme Vás nezastrašili strohým a suchým jazykem práva 
a pouhým přepisem paragrafů a nařízení? Tady je praktický návod – krok za krokem:

• Žadatelem, který získává prostředky od Státního zemědělského investičního 
fondu, je Český svaz včelařů, z. s. Ten zpracovává jednotlivé žádosti od vedou-
cích včelařských kroužků, provádí kontrolu a následně jim rozesílá příslušné 
finanční prostředky.

•  Aby byl včelařský kroužek zařazen do Seznamu včelařských kroužků (jejichž 
vedoucí má možnost získat uvedených 15.000 Kč) musí splnit podmínky, které 
si stanovil ČSV.

• Vyplnit Evidenční list VKM ve dvou vyhotoveních (2x v originále) a zaslat je 
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v každém školním roce v období 1. září až 15. říjen na sekretariát ČSV. Pozor, 
nedílnou součástí Evidenčního listu musí být přílohou jmenný seznam čle-
nů kroužku včetně jejich dat narození, datum pořízení seznamu  a podpis 
vedoucího. Bez seznamu nelze pojistit členy kroužku a nelze získat dotaci podle 
nařízení vlády č. 148/2019. Bez seznamu nebude kroužek zařazen do evidence 
kroužků. Pokud bude kroužek založen po tomto datu, jsou oprávněni žádat 
o dotaci vedoucí, kteří/které budou v evidenci ČSV a SOUV – VVC, o.p.s. Na-
savrky do konce ledna příslušného školního roku.

• Do 15. května daného dotačního období zaslat „Požadavek na zajištění vzdě-
lávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů na adresu SOUV – VVC, o.p.s. 
Nasavrky.

• Do 15. července daného dotačního období zaslat potvrzenou dohodu, kterou 
obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny na adresu 
SOUV – VVC, o.p.s.  
Prezenční listina:
• Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM /na začátku 

a na konci schůzky.
• Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat 

a děti se jen podepisují.
• K vyplacení dotace je třeba nejméně 50 hodin, prezenční listiny mohou být 

odevzdány samozřejmě i na víc než minimální stanovený počet hodin.
• 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel 

dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut/.
• Témata přednášek musí být přesně podle přílohy B, NV č. 148/2019. Nevpi-

sujte osnovu!
• Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového 

sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
• Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se 

schůzka konala.
• Příslušné formuláře (Evidenční list VKM, Jmenný seznam členů VKM, Pre-

zenční listina přednášky VKM) jsou ke stažení na www.vcelarstvi.cz/mladez/, 
nebo na webových stránkách www.vcelarici.cz.

ALE POZOR – jeden háček celý postup přeci jenom má – Český svaz včelařů,  
z. s. zařadí do Seznamu včelařských kroužků pouze ty KVM, jež se stanou „dob-
rovolně“ členem ČSV, z.s. – tzn.  zaregistrují se při některé Základní organizaci 
ČSV, z.s.
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DOCHÁZKA – „TŘÍDNÍ KNIHA“
Pokud jsme v několika předcházejících řádcích psali o Prezenční listině, byl 
tím myšlen formulář dokladovaný k získání příslušné dotace. Tu zatím nečerpají 
všechny včelařské kroužky. Každý kroužek by si ale z mnoha dobrých důvodů měl 
vést vlastní DOCHÁZKU.

Říkejme tomu třeba – „TŘÍDNÍ KNIHA“. A co by mohla a měla obsahovat:
• datum konání schůzky či jiné kroužkové aktivity,
• jména účastníků,
• program schůzky, popis akce,
• mimořádné události, případná zranění. 

ZÁZNAM  O ZRANĚNÍ, ÚRAZECH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Pokud „TŘÍDNÍ KNIHU“ doporučujeme, tak nějaká forma ZÁZNAMNÍKU 
o zraněních, úrazech a mimořádných událostech by měla být samozřejmou PO-
VINNOSTÍ každého kroužku! Obsah:
• jméno a příjmení zraněného,
• druh zranění či úrazu,
• způsob ošetření,
• způsob informování zákonného zástupce.

Vedoucí by neměl podceňovat ani malá „zranění“ (poškrábání, odřeniny, včelí 
žihadlo, klíště), které by mu měl každý proškolený a poučený člen kroužku nahlásit.

INVENTÁRNÍ SOUPIS MAJETKU KROUŽKU
Někdy užitečnou, i když „nepovinnou“ kroužkovou písemností, může být i soupis 
majetku, kterým daný kroužek disponuje. Často je tento materiál vyžadován zřizo-
vatelem včelařského kroužku, který chce mít přehled o „svém“ majetku a o způso-
bu nakládání s ním. 

Některý materiál získávají včelařské kroužky z různých dotačních titulů a je 
dobré mít přehled o tom, co je z dotace pořízeno a jak dlouho musí tento materiál 
sloužit svému účelu, aby byly naplněny podmínky dané dotace. 

Nezapomínejte „čas od času“ tento inventární majetek v koordinaci se zřizo-
vatelem kroužku, kontrolovat a již použitý, zničený, nebo zastaralý majetek z této 
evidence vyřazovat. 

ULOŽENÍ A ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ, DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý včelařský kroužek získává od svých členů (případně jejich zákonných zá-
stupců) mnoho citlivých osobních údajů. Stávající i vyvíjející se legislativa (např. 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) upravuje práva osob proti 
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Každý vedoucí včelař-
ského kroužku by si měl tyto předpisy prostudovat a hlavně se domluvit se zřizova-
telem VKM o tom, jak tato nařízení prakticky plnit.
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KRONIKA
Jediná kroužková písemnost, kterou není třeba někde složitě „schovávat“, ale 
naopak, kterou je vhodné často „ukazovat na veřejnosti“ je KRONIKA. Je škoda, 
že tradice záznamu aktivit včelařských kroužků formou psané kroniky, pomalu 
zaniká. Ty kroužky, jejichž vedoucí ještě kroniku vede, mají nádhernou památku, 
která jim dlouhá léta může připomínat chvíle prožité ve svém včelařském kroužku. 

Například společná fotografie s jedním ze známých členů VČELÍ STRÁŽE, hokejovým 
brankářem Dominikem Haškem, si přímo říká o umístění do KRONIKY mladých včelaří-
ků z Mikulova.
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LISTOPAD
Váš nový včelařský kroužek se již pěkně „rozjíždí“ a jeho činnost začíná mít pevný 
řád. Ustálil se počet členů kroužku, děti se vzájemně poznaly a i vedoucí měl již čas 
zjistit, jaké děti mu do kroužku chodí. A co název kroužku – už se nějak jmenujete? 

NÁZEV VČELAŘSKÉHO KROUŽKU – „dobrá značka, která prodává“
V České republice k dnešnímu dni (2018) pracuje přibližně 250 kroužků včelařské 
mládeže. Věřili byste tomu, že ani 10 % z nich nemá svůj vlastní název? Je to škoda! 
Možná, že Vás ani nepřekvapí, že jsou to převážně včelařské kroužky s vlastním ori-
ginálním názvem, které patří mezi ty nejaktivnější. Mezi ty včelařské kroužky, o kte-
rých místní i širší veřejnost ví. Které šíří povědomí o mladých včelařích v místních, 
regionálních i celostátních sdělovacích médiích.  Namátkou si připomeňme názvy 
několika kroužků - „Ambrožíci“ (Havířov), „RAKOvčelaříci“ (Rakovník), „Včeličky 
z jedničky“ (Dvůr Králové nad Labem), „Řepské včelky“ (Praha – Řepy), „Včelaříci“ 
(Chlebovice), „Apisáci“ (Kroměříž), „Apis Bruntál“ (Bruntál), „Vyšehradští včelaří-
ci“ (Praha). Omlouváme se všem kroužkům včelařské mládeže, které sice nemají svůj 
vlastní název, ale pracují neméně kvalitně, jako například kroužky výše jmenované. Ale 
co naplat – vlastní a nejlépe originální název se všem lépe pamatuje.

Veronika J. (instruktorka kroužku RAKOvčelaříci) „Dobře si vzpomínám, jak 
vznikal název našeho včelařského kroužku. Když jsme jej v roce 2010 zakládali, 
dostali jsme na některé z prvních schůzek od našeho vedoucího domácí úkol – 
vymyslet do příští schůzky kroužkový název. Sešlo se tenkrát 12 nápadů. Každý 
autor svůj návrh přečetl a krátce a jednoduše řekl, proč právě tak bychom se měli 
jmenovat. Každý z nás pak tomuto návrhu přidělil 1-10 bodů. Návrh s nejvíce 
body zvítězil – od té doby se jmenujeme RAKOvčelaříci.“

RAKOVČELAŘÍCI
ZASE TROCHA TEORIE - Již dříve, při „hledání“ vhodného vedoucího kroužku 
jsme si uvedli, že by měl mít alespoň základní znalosti, dovednosti a zkušenosti. 
Po několika měsících činností nově vzniklého kroužku by se již měly tyto vlastnos-
ti projevit. Trochou teorie si nastiňme několik rovin, které by měl vedoucí zvládat.
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Charakteristika vedoucího dětského kolektivu.
Samostatný vedoucí kroužku je člověk, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocu-
je) činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na specifické potřeby jednotlivců 
a celé skupiny.

Pracovní činnosti vedoucího kroužku: 
• analýza potřeb dětí a mládeže (jednotlivce i skupiny) s ohledem na věkové a in-

dividuální zvláštnosti, 
• formulace pedagogických cílů (v oblasti znalostí, dovedností a postojů) v soula-

du s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,
• řízení spolupracovníků (dalších vedoucích) a spolupráce při jejich činnosti,
• organizování aktivit a monitorování jejich průběhu,
• zajišťování výchovných činností se specifickými cíli (environmentální, multi-

kulturní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),
• zapojování účastníků (dětí, mládeže a svých spolupracovníků) do výběru vhod-

ných aktivit (metod), účast na společných činnostech,
• aplikování pedagogických postupů, využívání nových a vhodných metod,
• komunikace se skupinou i s jednotlivci k dosažení vymezených cílů,
• komunikace vně výchovné skupiny (s vlastním organizačním zázemím, rodi-

či, úřady),
• motivování jednotlivců (i skupin) k dosažení vymezených cílů, poskytování 

zpětné vazby,
• výchovné působení v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, 
• posuzování a ovlivňování bezpečnostních rizik, krizové řízení,
• prevence v oblasti ochrany zdraví a projevů rizikového chování, zajištění bez-

pečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
• organizování pobytových akcí,
• péče o zdraví a poskytování první pomoci,
• vedení dokumentace činnosti (v listinné i elektronické podobě),
• respektování právních, ekonomických zásad při činnosti, respektování zásad 

BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
• péče o vlastní rozvoj a psychohygienu.

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ DOVEDNOSTI VEDOUCÍHO KROUŽKU
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede):
• rozpoznat důležité potřeby dětí a mládeže na základě znalosti základních lid-

ských potřeb a vývojových specifik věkové kategorie a sociálního zázemí,
• vhodnou metodou (např. dotazníkem nebo rozhovorem) odhalit, jaká aktivita 

(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
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Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede):
• formulovat specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle,
• vytvořit dlouhodobou vizi, která je v souladu s vizí organizace
• sestavit roční plán, který obsahuje výchovné a vzdělávací cíle a je v souladu 

s dlouhodobou vizí kroužku i zřizovatele,
• sestavit plán dílčí akce.

Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede):
• při práci s dětmi, mládeží (a dospělými) využívat více různých vhodných vý-

chovných/vzdělávacích metod,
• prezentovat dané téma, a to různými způsoby,
• přizpůsobovat výchovnou/vzdělávací metodu věku dítěte (účastníka aktivity),
• využívat výchovné/vzdělávací metody k naplnění stanovených výchovných/

vzdělávacích cílů,
• vysvětlovat základní principy používaných výchovných/vzdělávacích metod 

méně zkušeným vedoucím a instruktorům,
• jít příkladem svěřeným dětem a mládeži a nechovat se v rozporu s výchovnými 

cíli své organizace,
• pracovat se skupinovou dynamikou (komunikace uvnitř skupiny, atmosféra, 

motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),
• aplikovat metody pro sociální a osobnostní rozvoj jedinců,
• reagovat na individuální potřeby členů kroužku,
• uplatňovat základní pravidla pro práci s cíli (rozpracovávat je pro výběr kon-

krétních metod a vymezení mezioborových vazeb).

Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede):
• používat základní metody a přístupy práce s dětmi se zdravotním postižením či 

znevýhodněním,
• používat základní metody a přístupy práce s dětmi se specifickými poruchami učení,
• používat základní metody a přístupy práce s dětmi s poruchou pozornosti,
• identifikovat schopnosti a dovednosti s velkým potenciálem rozvoje u dětí se 

speciálními potřebami a zařadit aktivity na jejich rozvoj do programu.

Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede):
• vytvářet scénář (kdo-kdy-co) pro dílčí akci (schůzku, výpravu atd.),
• ke scénáři dílčí akce stanovovat jednotlivé úkoly pro její zabezpečení,
• vybrat vhodné prostředí pro hru nebo akci z hlediska bezpečnosti a hygieny 

(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),
• doporučit dětem a mládeži vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu,
• zajistit předem variantu programu pro špatné počasí, pokud může počasí pro-

gram ovlivnit,
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• vytvořit hru nebo jinou aktivitu v souladu s cíli akce nebo v souladu s celoroč-
ními cíli kroužku,

• vysvětlit účastníkům srozumitelně pravidla hry, pracovní činnosti či aktivity.

Provádění prevence (umí, dovede):
• provádět prevenci a osvětu v oblasti sociálně-patologických jevů (včetně závis-

lostí), a to i osobním příkladem,
• rozpoznat šikanu, agresivní chování, konzumaci alkoholu, kouření cigaret, bra-

ní dalších drog, gamblerství, záškoláctví, krádeže a další jako patologické jevy.

Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede):
• jít příkladem – být tolerantní vůči jiným kulturám,
• do činnosti vhodně začlenit prvky multikulturní výchovy adekvátní věku dítěte 

(např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva 
instituce, pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy pro-
gramu nebo mezi děti, film, účast na workshopu nebo semináři).

Provádění environmentální výchovy (umí, dovede):
• jít příkladem – chovat se šetrně k životnímu prostředí
• vést děti a mládež ke vnímání a uznání hodnoty přírody a kultivovat jejich vztah 

k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, 
návštěva instituce, pozvání hosta, film, účast na workshopu nebo semináři),

• vést děti a mládež k šetrnému a ohleduplnému chování k jejich okolí.

Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede):
• vytvářet prostředí, ve kterém: 

a) děti mohou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení, 
b) interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální,  
c) není společensky oceňována schopnost někoho ponížit, do programu pravi-
delně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí v mladším školním věku 
součinnost),

• po činu agrese (např. posmívání, braní věcí, selektivní ignorování) vysvětlit 
agresorovi negativní následky jeho jednání.

Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede):
• vytvářet prostředí podporující zdravé návyky (např. pohyb, hygiena, zdravá 

strava, bez kouření a pití alkoholu atd.).

Krizová intervence (umí, dovede):
• vhodně projevit zájem o dítě, které za ním přijde s problémem a zajistit pro něj 

další odbornou pomoc.
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Poskytování první pomoci (umí, dovede):
• poskytnout první pomoc v rozsahu průřezové kompetence.

Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede):
• vyhodnocovat splnění výchovného cíle podle předem stanovených kritérií,
• rozpoznat výchovnou metodu, která je nevhodná pro naplnění výchovného cíle 

nebo pro určité dítě/skupinu dětí,
• při analýze (při hodnocení) spolupracovat s účastníky,
• při analýze (při hodnocení) spolupracovat se svými spolupracovníky.

Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede):
• zajišťovat přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku),
• zajišťovat přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny (vaření, bydlení, pracov-

ního prostředí apod.),
• posoudit bezpečnostní rizika aktivity podle jejího charakteru na základě 

platných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové 
aktivity, zakládání ohně apod.),

• zajistit realizaci aktivity tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní 
rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potře-
bami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před 
aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude 
realizovat.

VEDOUCÍ POZOR! 
Pokud Vám většina předcházejících bodů v této kapitole nic neříkala, nebo se 
v této oblasti cítíte nejistě, měli byste začít vážně uvažovat o nějaké formě doplň-
kového vzdělání. A snažte se být ke svému sebehodnocení opravdu objektivní. 
Není nic horšího, než mít o svých schopnostech přehnaně kladné mínění a při-
tom být v očích dětí i okolí jako vedoucí kroužku „nekompetentní“. Ale i naopak 
– ani se přehnaně nepodceňujte!

Zpět od teorie k našemu novému oddílu 
Jsme přece včelařský kroužek a musíme se pustit do výuky odbornějších,  

včelařských témat.
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ANATOMIE VČEL
Základní informace, které by postupně měly děti ve svém včelařském kroužku 
získat, jsou přesné znalosti ANATOMIE VČELY. Možná si řeknete, že včelu zná 
a dokáže popsat přece každé malé dítě? Omyl! Divili byste se, co „bludů“ koluje 
mezi lidmi (a dokonce i některými včelaři) při pouhém popisu včelího těla. A to již 
vůbec nemluvíme o znalostech vnitřních  orgánů včely a popisu jejich funkcí. Ač 
se to u tak malého tvorečka nezdá, je včela poměrně komplikovaný ale nesmírně 
„konstrukčně propracovaný“ tvor. Jeho dokonalou anatomii a funkčnost se děti 
nenaučí okamžitě. Nebudou jim k tomu stačit měsíce, ale spíše roky. Začít je proto 
třeba co nejdříve a krůček po krůčku. 

Základní znalosti venkovní anatomie včely medonosné:
• popis hlavních částí těla včely – 

hlava, hruď, zadeček
• popis hlavních částí hlavy včely – 

tykadla, oči, sosák
• popis hlavních částí hrudi včely – 

hruď, křídla, nohy
• popis hlavních částí zadečku 

včely – články zadečku, žihadlo-
vý aparát 
Dokonale a hlavně přesně popsat 

venkovní podobu včely medonosné 
by mělo být klíčovou dovedností 
člena kroužku jakéhokoliv věku 
již v prvním roce. Postupně pak 
děti učíme stále podrobnější popis 
jednotlivých částí těla, jejich funkce, 
jak pracují, jaký mají význam, atd. „Hloubka získaných znalostí“ dítěte je pak pří-
mo úměrná jeho věku, jeho zájmu o studium, délce jeho působení v kroužku, ale 
i odborným znalostem vedoucího kroužku a jeho umění zaujmout, srozumitelně 
podat a v konečném výsledku naučit dané téma.   

Po zvládnutí vnějšího popisu včely by mělo následovat získání znalostí o vnitřní 
anatomii. Zde je již předpoklad odbornějších znalostí vedoucího kroužku, kte-
ré sám může získat v odborné literatuře, dostupných informacích na internetu 
(zde ale pozor na opravdovou odbornost), nebo na školeních či specializovaných 
kurzech. Zde zvláště připomínáme heslo – „Co nevím přesně, raději děti neučím!“  
Není nic smutnějšího, než když vedoucí podá svým svěřencům nějakou mylnou 
informaci. Děti si ji do svých hlaviček napevno zafixují – vždyť jejich vedoucí má 
„vždycky“ pravdu. A pak někde „s hrůzou“ zjistí, že je vše jinak. Naštěstí dnes již 
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existuje spousta dobré odborné literatury, která poskytuje vedoucím fundované 
a ve výuce dětí využitelné informace. Jako příklad uveďme publikaci „VČELAŘ-
STVÍ – svazek II“ (vydalo PSNV).

Základní znalosti vnitřní anatomie včely medonosné:
• kostra včely - kutikula
• trávicí soustava
• vylučovací soustava
• tergální a voskové žlázy
• pohlavní soustava
• nervová soustava
• dýchací soustava
• oběhová soustava

Výuka částí včel a ana-
tomie patří k oblíbeným 
částem aktivit včelařských 
kroužků. Nabízí se zde 
nepřeberné množství mož-
ností, jak k výuce a následnému pravidelnému procvičování přistupovat. 

Od vedoucího to kromě jeho vlastních znalostí, vyžaduje i určitou kreativitu 
a „domácí přípravu“. Pro srozumitelnost je vhodné a výhodné využívat co nejvíce 
názorných pomůcek, jakými jsou třeba vytištěné obrázky, promítání vhodných 
prezentací, modely. 
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OBRÁZKY
Najít si vhodný ilustrační obrázek na internetu dnes není nic těžkého. Do jejich 
vyhledání můžeme zapojit samotné děti. Přidělíme jim jednotlivé části včelího těla 
a za „domácí úkol“ jim na příští schůzku zadáme vyhledat nejvhodnější obrázek. 
Samozřejmě, že pro jistotu musíme mít připraveny vlastní obrázky. Barevně vy-
tisknutá a třeba i do fólie zatavená sada vhodných anatomických obrázků může být 
využívána při výuce a procvičování ještě několik následujících let. Výhodou jsou 
nízké pořizovací náklady a možnost rychlé aktualizace.

PROMÍTÁNÍ 
Není nic mimořádného, když dnešní kroužky disponují ve svých schůzkových 
prostorách možností promítání. Vytvořit si vlastní elektronickou prezentaci (např. 
v PowerPointu) zvládne dnes většina vedoucích, nebo i žáků vyšších ročníků ZŠ. 
Pokud na to nemáte odvahu ani čas, lze využít například již v roce 2009 vytvořené 
vzdělávací pomůcky od RNDr. Václava Švamberka – MIKROSKOPICKÁ MOR-
FOLOGIE VČELY MEDONOSNÉ, kterou si můžete zdarma stáhnout na interne-
tových stránkách vcelarici.cz.  

ANATOMICKÉ MODELY
Zajímavou a atraktivní možností zpestření výuky anatomie včel je použití ná-
zorných modelů. Děti jimi mohou zapojit další ze svých smyslů – hmat. Snáze 
si tak zafixují některé důležité části včelího těla a získají konkrétnější představu. 
Tyto níže vyfocené modely se dají objednat přes internet a jejich výroba trvá asi 2 
měsíce. Jedinou nevýhodou těchto pomůcek je jejich poměrně vysoká cena, která 
hlavně pro začínající nový kroužek může být nepřekonatelnou překážkou. Kroužek 
s delší „historií“ může nákup těchto pomůcek zařadit do nějaké grantové žádosti, 
nebo oslovit a požádat o nákup svého zřizovatele či případné sponzory. 

Ukázka několika anatomických modelů včely medonosné (Apis mellifera)
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ANATOMIE VČEL – MIKROSKOPOVÁNÍ 
Upoutat a udržet zájem o studium dnešní děti a mládež nelze bez využití pro ně 
zajímavých technických pomůcek. Musíme si přiznat, že v oblasti včelařství jich 
zrovna moc nenajdeme. Světlou výjimkou je – mikroskopování. Zvětšit si pohled 
na části včel, nebo dokonce vidět její vnitřní orgány pomocí „lupy“ či mikroskopu 
je osvědčená metoda výuky, která členy našeho kroužku zcela určitě vždy zaujme! 

LUPA - ZVĚTŠOVACÍ SKLO
Tato nejsnáze dostupná a jednoduchá pomůcka nám sice poskytuje pouze ome-
zené zvětšení (většinou 1,25x – 30x), ale její relativně dostupná cena, velikost 
a nenáročnost použití z ní dělají vhodnou výbavu včelařského kroužku. Zvláště 
v terénu, při návštěvě včelích úlů, nebo při přírodovědné vycházce v ní najdeme 
šikovného pomocníka. I tak historicky „starý“ a konstrukčně jednoduchý nástroj 
můžeme ještě rozdělit do skupin:

 
Klasická lupa – jednoduchá, praktická, 
skladná a poměrně laciná pomůcka, která 
nám pomůže lépe nahlédnout do zajíma-
vého světa malých živočichů.

Kapesní lupa – v tomto malém provedení 
můžete lupy snadno nosit na přírodovědné 
vycházky, výlety. Lze ji mít stále po ruce 
a nenechat si ujít žádnou „malou událost“.

Stojanová lupa – může tvořit praktickou 
výbavu vaší klubovny. Umožní vám zkou-
mat a pátrat po detailech nejenom včel, ale 
i ostatních drobných tvorů či přírodnin.

Lupa s osvětlením – varianta klasické 
lupy obohacena o vlastní zdroj světla vám 
lépe ukáže detaily a drobnosti na všem - 
nač „si posvítíte“.
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Bezokulárová stereolupa – 
luxusní podívaná ovšem za vyšší 
pořizovací cenu.

MIKROSKOP
Nepostradatelnou vzdělávací po-
můckou, kterou by si časem měl 
pořídit každý včelařský kroužek 
je mikroskop. Zde si můžeme 
vybrat z mnoha typů a provede-
ní. Monokulární, binokulární, 
s digitálním zobrazením, di-
gitální lupa s USB připojením 
a mnoho dalších. Každý z nich 
má svoje výhody i omezení. Ale 
všechny vám přinesou krásné 
zážitky z „bádání“.

Pokud máme již vlastní, nebo alespoň zapůjčený mikroskop, 
můžete se hned pustit do:

MIKROSKOPOVÁNÍ
Mikroskopování je stále používaná a účinná metoda vědeckého pozorování 
a zkoumání, která využívá opticky zvětšovacích vlastností mikroskopu. Včelařské 
kroužky používají mikroskopování především k pozorování a studiu anatomie 
včel, určování a počítání včelích škůdců, nebo pozorování částí rostlin – například 
rozpoznávání pylových zrn.

Dříve, než pustíme děti k samostatné práci s mikroskopem, bychom měli udělat 
několik zásadních kroků. Zabráníme tak poranění dětí, zničení zkoumaného pre-
parátu i mikroskopu.
• Naučit děti znát části používaného mikroskopu a seznámit je s jejich použitím.
• Naučit děti bezpečnostní pravidla při mikroskopování i manipulaci s preparáty.
• Naučit děti zásady a postupy mikroskopování s jednotlivými typy mikroskopů.
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI MIKROSKOPOVÁNÍ A MANIPULACI S PREPARÁTYY:
• Na pracovním místě se musí dodržovat naprostá čistota a pořádek.
• Je zakázáno s mikroskopem manipulovat jinak, než podle návodu k danému 

typu mikroskopu a podle pravidel a pokynů vedoucího.
• Před zahájením mikroskopování pečlivě prohlédnout mikroskop i preparáty 

a možné nedostatky ihned nahlásit vedoucímu.
• Opatrně manipulovat s elektrickou přípojkou mikroskopu a to vždy pouze 

na přesný pokyn vedoucího. 
• Každé, i nepatrné zranění okamžitě nahlásit svému vedoucímu.

  
Samotné využití mikroskopů v činnosti kroužku skýtá veliké množství využití a záleží 
pouze na znalostech a fantazii vedoucího kroužku. 

Mikroskopování můžeme použít například k:
• poznávání anatomických částí těla včel a ostatních opylovatelů
• rozpoznávání parazitů a nemocí včel 
• určování pylových zrn
• detailnímu pozorování částí rostlin
• prostředek při vědomostních hrách a soutěžích

Poznávání anatomických částí těla včel a ostatních opylovatelů
Mikroskop je nenahraditelnou pomůckou právě při poznávání 
částí hmyzího těla, které jsou pro svoji velikost jiným způso-
bem obtížně pozorovatelné. Po zvládnutí vnějších částí těla 
se děti mohou seznamovat i s vnitřními orgány a postupně 
získávat představu o anatomii včel. Samozřejmě, že se děti 
nenaučí znát vše hned na několika schůzkách a dokonalá 
znalost je otázkou (podle zájmu a stáří dětí) spíše let. Mik-
roskopování nám tak může zajišťovat náplň mnoha schůzek. 
A navíc i zde platí pravidlo …“opakování matka moudrosti“.
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Rozpoznávání parazitů a nemocí včel
Tak jak budou děti postupně pronikat do tajů včelaření, bude možno využít mi-
kroskopování také pro rozpoznávání včelích parazitů (kleštík včelí, včelomorka 
obecná, zaviječ voskový, lesknáček úlový,…), nebo přítomnosti včelích nemocí 
(nosematóza, houbová onemocnění, mor včelího plodu, plísně, …). Zde je třeba si 
uvědomit, že pracujeme s víceméně rizikovým biologickým materiálem, takže je 
třeba ve zvýšené míře dodržovat hygienická pravidla (nedotýkat se pozorovaných 
materiálů holou rukou, případně používat vhodné ochranné pomůcky, po práci se 
vzorky si řádně umýt ruce a očistit či vydezinfikovat vše použité. Pro jistotu nene-
cháváme děti přímo pracovat například s materiálem - moru včelího plodu nebo 
hniloby včelího plodu (infekční materiály).

Určování pylových zrn
Zajímavou „včelařskou disciplinou“ může být určování pylových zrnek, 
které lze najít v medu. Děti tak pomocí mikroskopu mohou určit, z kterých 
rostlin byl „vyroben“ daný vzorek medu. Toto bádání předpokládá, 
že vedoucí kroužku zná tvary pylových zrn nejvýznamnějších druhů 
pylodárných a nektarodárných rostlin.

  
Tyto vědomosti může vedoucí čerpat například z knihy PROSTŘEDÍ A VČELY (autor 
RNDr. Václav Švamberk).

Detailnímu pozorování  částí rostlin
Také mikroskopické detaily rostlin mohou 
být pro děti vítaným zpestřením práce 
s mikroskopem. Navíc jejich preparáty lze 
snadno získat i si je vlastnoručně vyrobit.
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Prostředek při vědomostních hrách a soutěžích
Určování různých preparátů pomocí mikroskopu lze s úspěchem zařazovat do vě-
domostních soutěží a her, kterými zpestřujeme činnost kroužku. Pokud pracujeme 
pouze s lupou, mohou děti soutěžit i bez přímého dozoru vedoucího. U práce 
s mikroskopem již musíme být podle věku dítěte opatrnější. Při soutěžích, které 
probíhají „na čas“ dochází často k chybám při manipulaci s mikroskopem a hrozí 
poškození mikroskopu, nebo sklíčka s preparátem.

JAK ALE ZÍSKAT VHODNÝ MIKROSKOPICKÝ PREPARÁT?
Preparáty, které v kroužku používáme, dělíme na nativní (živé) a trvalé. 

NATIVNÍ (ŽIVÉ) MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY – jsou živé objekty sle-
dované ve vodě nebo fyziologickém roztoku. Jejich příprava je jednoduchá a děti ji 
snadno zvládnou. Na čisté podkladní sklíčko kápneme kapku vody a do ní opatrně 
ponoříme zkoumaný živý objekt. Krycí sklíčko přiložíme hranou ke kapce vody 
a přiklopením sklíčka přikryjeme zkoumaný objekt tak, aby se nevytvořily vzdu-
chové bubliny. Pokud se bubliny vytvoří, musíme postup opakovat. Přebytečnou 
vodu ze sklíčka vysajeme filtračním nebo savým papírem. Preparát je připraven 
k mikroskopování. Po ukončení práce opláchneme sklíčka vodou a do sucha otře-
me. Takto můžeme například pozorovat a s dětmi počítat spory nosematozy.

TRVALÉ MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY – tyto preparáty jsou před mikro-
skopováním usmrceny, fixovány a případně obarveny. V dnešní době lze mnoho 
preparátů s částmi těla včely medonosné získat i nákupem. Mnohem jednodušší 
a pro děti z kroužku zábavnější je jejich vlastní výroba:
• zajistíme si dostatečné množství mrtvých včel, které konzervujeme v 70 % eta-

nolu (používáme technický líh, který je běžně k dostání v drogerii)
• etanol v preparátu je potřeba po čase vyměnit, protože jej ředí tělní tekutiny 

konzervovaných včel
• pro kvalitu mikroskopování je vhodné všechny chitinizované části těla včely 

předem prosvětlit nejčastěji 10-20 % roztokem hydroxidu (louhu) draselného 
(KOH)

• prosvětlení chitinových částí včel provádíme dvojím způsobem
• První způsob prosvětlení. Konzervovaným včelám oddělíme opatrně pinze-

tou potřebný počet částí těla (např. nohou). Vhodíme je do kádinky o objemu 
50 cm³, ve kterém máme cca 15 cm³ roztoku 10-20 % louhu (KOH). Roztok 
necháme vařit. Ve vroucím roztoku, za stálého míchání skleněnou tyčinkou je 
ponecháme asi 5 minut. UPOZORNĚNÍ – vařící louh pění, stříká a částečně 
se odpařuje. Je zde nebezpečí popálení. Tuto činnost děláme raději předem bez 
přítomnosti dětí!

• Druhý způsob prosvětlení. Potřebné množství připravených částí včely pone-
cháme 1-2 dny v 10-20 % roztoku louhu. 

• Louhem prosvětlené objekty přeneseme do vody nebo do 8 % roztoku octa, pak 
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do vody a poté do vodní kapky na podložní sklíčko. Přikryjeme krycím sklíč-
kem a poté můžeme mikroskopovat.

• UPOZORNĚNÍ – louh koroduje kovové části a mohl by v přímém kontaktu 
poškodit i kovové části mikroskopu.
Pro přípravu vlastních mikroskopických preparátů je nutno mít k dispozici 

tyto potřeby: dostatečnou zásobu preparátů (například včel) v ideálním případě pre-
paráty již louhem prosvětlené, preparační soupravu (pinzeta, jehla, skalpel, kapátko, 
nůžky, lupa), čisté preparační destičky, čistá podloží a krycí sklíčka, kanadský rychle-
schnoucí balzám a také doporučujeme ochranné gumové chirurgické rukavice. 

Pokud nový včelařský kroužek „zatím“ nevlastní svůj mikroskop a ani nemá 
možnost si jej někde (například ve škole) zapůjčit, má několik dalších možností 
k poznávání částí včely:

Makrofotografie (mikrofotografie) Na internetu lze v dnešní době získat 
obrovské množství zajímavých fotografií částí včel z klasických mikroskopů, nebo 
dokonce ve velkém zvětšení z elektronických mikroskopů. Stačí si jenom fotografie 
vytisknout a pak je na schůzce použít při výuce, nebo soutěži.

Počítačová prezentace. Vybrané fotografie lze také přímo dětem ukazovat 
na počítači, nebo z nich vytvořit vlastní prezentaci – například v PowerPointu. 

Na internetu lze také zdarma získat již připravenou prezentaci, kterou vytvořil 
RNDr. Václav Švamberk. 
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NÁVŠTĚVA U VČEL
Listopad nám dává poslední možnost navštívit s novými členy kroužku včely. Sice 
včely svoji aktivitu již přizpůsobují zimnímu klidu, nemají již na česně takovou 
letovou frekvenci, ale dětem je stále ještě možnost něco z jejich života ukázat. Také 
ještě probíhá kontrola zásob a léčení, tak můžeme návštěvu včel spojit právě s ně-
kterým z těchto úkonů. Bude ale záležet na tom, komu patří včelstva, na kterých 
se budou členové kroužku učit včelařit. Pokud včelstvo patří kroužku, nebo jeho 
vedoucímu, bude vše jednodušší. Pokud patří jinému včelaři, bude záležet na jeho 
časových možnostech a ochotě sladit termín návštěvy, protože jistě každý včelař 
bude chtít být osobně přítomen při první návštěvě dětí u svých včel. Domluvit si 
jasná pravidla návštěv u „cizích“ včel je doporučená nezbytnost:
• domluvit frekvenci a četnost návštěv včelstev
• domluvit přístup ke včelám v případě, že jsou v oploceném objektu
• domluvit (ne)nutnost majitele včelstev u návštěv jeho včel
• domluvit (ne)možnost zásahů do včelstev i mimo osobní přítomnost majitele včel
• domluvit možnost poskytnutí například jednoho včelstva k výuce dětí z kroužku
• domluvit (ne)možnost používání včelařských a ochranných pomůcek majitele včel
• domluvit případnou „odměnu“ za poskytnutí cvičných včelstev

Před první návštěvou včelího stanoviště je vhodné si s dětmi „na sucho“ ukázat 
a nacvičit, jak se budeme kolem případně otevřeného úlu pohybovat. Předejdeme 
tím pozdějším tahanicím, kdo a kde u úlu stojí, kdo chce lépe vidět, kdo chce držet 
dýmák, kdo přidrží rozpěrák, atd. Takový nácvik chování u úlu bez včel může být 
námětem jedné schůzky, nebo i soutěží a her. A když tuto činnost spojíme i s ná-
cvikem (třeba na čas) v použití ochranných včelařských pomůcek, určitě to děti 
bude bavit a získají tím potřebné stereotypní návyky chování u včel.
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OCHRANNÉ VČELAŘSKÉ POMŮCKY
Včely nejsou domácími mazlíčky! Chrání své medné zásoby, svůj plod i včelí mat-
ku. Žihadlo nemají pro parádu a dovedou je nepříjemně použít. Ačkoliv se snaží-
me provádět vždy nácvik včelaření s dětmi na vybraných co nejmírnějších včelách, 
nikdy si do otevření úlu nemůžeme být jisti jejich stavem, povahou a náladou. 
Existují i vedoucí včelařských kroužků, kteří razí „drsnou“ teorii o tom, že kdo se 
bojí včelího žihadla - není včelař. A uplatňují ji i ve svém kroužku tím, že nutí děti 
chodit ke včelám bez ochranných pomůcek. Je však několik dobrých důvodů, pro 
které používání ochranných včelařských pomůcek s dětmi VŽDY doporučujeme!
• Některé dítě ještě nikdy nedostalo včelí žihadlo a nezná reakci svého těla 

na včelí jed. To, že máme u přihlášky do kroužku potvrzení od jeho lékaře 
i souhlas rodičů ještě neznamená, že můžeme zbytečně „testovat“, co organis-
mus kterého dítěte vydrží.

• Ani to, že dítě již dříve bez újmy dostalo několik včelích žihadel, neznamená, že 
jeho organismus bude stejně mírně reagovat vždy na včelí jed. 

• Rovněž neznáme bezprostřední fyzickou a psychickou reakci každého dítěte na bo-
lest při bodnutí. Některé začne zmatkovat, panikařit, plakat, ohánět se, křičet, utíkat. 
Může tím nejenom narušit průběh práce u včel, ale i třeba více „rozdráždit“ včely. 

• V případě vzniklé vážnější újmy na zdraví, kterou byste chtěli řešit přes pojiš-
ťovnu, by se každá pojišťovna jistě ptala – jak byly děti chráněny. Jak by znělo 
– nijak?

• Otázkou je, zda i vedoucí kroužku by měl při práci se včelami před dětmi po-
užívat ochranné pomůcky. Množí včelaři (i vedoucí kroužků) pracují se včela-
mi bez rukavic, nebo dokonce i bez ochranné obličejové síťky. Ono to možná 
před dětmi vypadá profesionálně a „obdivuhodně“. Ale my doporučujeme, aby 
i vedoucí tyto ochranné pomůcky používal. Nejenom pro to, že i jemu může 
jedno „špatné“ včelí žihadlo způsobit nečekané a rychle nastupující zdravotní 
komplikace (nepřivolávejme tu nejhorší reakci – anafylaktický šok), které by 
pak na místě musely řešit vylekané děti. Ale každé žihadlo, které by sice nechrá-
něnému vedoucímu nevadilo, vyvolá svými „varovnými feromony“ obranou re-
akci celého včelstva a útočící včely strážkyně pak budou zbytečně útočit na děti 
a narušovat práci ve včelstvu. 

• A navíc. Pokud dostane některé dítě včelí žihadlo hned v prvních týdnech 
(měsících) svého působení ve včelařském kroužku, může to být důvod, že se mu 
v něm nebude hned ze začátku líbit a svoji činnost v něm předčasně ukončí.

Proč to vše riskovat?
Pořídit si dostatek vhodných včelařských ochranných pomůcek by mělo být 
základní starostí při vybavování kroužku. Ideální je, když každé dítě v kroužku 
má k dispozici kompletní sadu ochranných pomůcek – tzn. včelařský klobouk se 
síťkou (případně včelařskou kuklu), vestu či celotělovou kombinézu a ochranné 
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včelařské rukavice. Samozřejmě, můžeme tuto věc lehce vyřešit tím, že podmín-
kou pro členství dítěte je vlastnictví vlastních ochranných pomůcek. Pro kroužek 
tím jsou sice vyřešeny pořizovací náklady, ale finanční náročnost pořízení všech 
ochranných pomůcek hned při vstupu dítěte do kroužku může být omezujícím 
problémem. Lepší variantou pro kroužek je vlastnictví vlastních včelařských 
ochranných pomůcek (OP). 

Ideální variantou je zakoupení OP najednou, hned před první návštěvou dětí 
z kroužku u včel. Jednak tím již známe velikosti OP, které budeme minimálně ten 
rok potřebovat. To ale obnáší mít movitého zřizovatele, vlastní prostředky, nebo 
i nějakou spoluúčast s rodiči. Lze samozřejmě také „v prvním kole“ vybavit děti 
pouze ochrannými klobouky a ostatní výbavu získávat postupně. Doplňování 
kroužku ochrannými pomůckami je nikdy nekončící činnost vzhledem k měnícím 
se velikostem dětí v průběhu let i opotřebovaností OP při používání. 

Jak získávat ochranné včelařské pomůcky?
• Nákup a pravidelné doplňování finančně silným zřizovatelem kroužku.
• Nákup ochranných pomůcek rodiči a v případě ukončení docházky dítěte 

v kroužku, jejich ponechání v majetku kroužku.
• Pořízení ochranných pomůcek z vhodného grantu či dotačního titulu.
• Získání sponzora pro pořízení ochranných pomůcek. Zvláště tento způsob zís-

kání nových ochranných pomůcek, může být relativně „nejjednodušší“. Stačí se 
jenom porozhlédnout ve svém okolí po vhodném dárci a nabídnout mu za jeho 
pomoc zajímavou možnost reklamy a jeho prezentace. 

ZE ZÁKULISÍ VČELAŘSKÉHO KROUŽKU – RAKOvčelaříci. „Naše ochranné 
včelařské pomůcky pro všechny děti většinou obměňujeme kompletně a pravidel-
ně nejpozději po 2-3  letech. Máme tak dostatek času si roce před výměnou najít 
vhodného sponzora, který nám jejich výměnu uhradí. V letech 2018-2019 to byly 
například Lesy ČR. Zavázali jsme se jejich logo umístit na náprsní kapsy našich 
včelařských vest (viz foto), takže je jejich logo často vidět i na fotografiích zveřej-

ňovaných o naší činnosti 
v různých regionálních 
i celostátních médiích. 
Také jejich velkoplošné 
logo, které nám vyrobili 
a poskytli, používáme při 
našich akcích pro 
veřejnost. Spokojení 
sponzoři nás často sami 
žádají o opakování 
spolupráce.“



64

Návštěvy u včel i výše popsané mikroskopování můžeme v listopadu spojit také 
s výukou teorie a praktickým nácvikem jedné z důležitých oblastí včelaření, kterou 
je léčení včel, znalost problematiky včelích nemocí a včelích parazitů. Je to sice 
stinná stránka včelaření, která ale bude vzhledem k jejich hrozícím nebezpečím 
stále aktuálnější a komplikovanější.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ŠKŮDCŮ A NEMOCÍ VČEL,  
se kterými je potřeba děti seznámit 
Tato publikace nemá ambice se této závažné problematice věnovat hlouběji. Ná-
sledující věty berte jen jako připomenutí faktů, které musí každý vedoucí kroužku 
sám individuálně znát, informace si doplňovat, praktické kroky zvládat a děti učit 
s ohledem na svoje zkušenosti, vědecká poznání i potřeby dané konkrétním regio-
nem a jeho aktuální „nákazovou“ situací. 

KLEŠTÍK VČELÍ (Varroa destructor) 

• Tento již celosvětově rozšířený včelí parazit bude nejčastějším a v nejbližších 
letech nezničitelným „nepřítelem“ našich včel. Boj s ním je zcela zásadní, ač ne-
příjemná věc, kterou musíme v nácviku včelaření děti teoreticky i prakticky učit. 

• Snadnější částí naší výuky budou teoretické poznatky o anatomii kleštíka, 
jeho chování, životním cyklu, poznatky o jeho škodlivosti a dopadech jeho 
života u včel. Zde existuje spousta dobře zpracované literatury, lze si vy-
brat potřebné informace z věrohodných webových zdrojů i výuku doplnit 
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mikroskopováním či ukázkami z  mnoha fotografií snadno dostupných 
na internetu.

• Bez velkých problémů bude také praktické hledání a pozorování živého kleštíka 
přímo ve včelstvu. Jeho monitorování a určování množství „zamoření“ bude 
určitě náplní několika návštěv včel. Děti mají ještě většinou dobrý zrak a ma-
lého roztoče vidí, ale vzít si sebou ke včelám při jeho hledání klasickou, nebo 
elektronickou lupu, neuškodí.

• Nácvik léčení samotné „Varroy“ zde popisovat nebudeme. Názorů, způsobů 
a používaných léčebných prostředků je tolik, že by to vystačilo na samostatnou 
knihu. Každý vedoucí kroužku na toto téma má jiné zkušenosti, jiné názory, 
používá jiné metody. Které bude ukazovat dětem a jaké s nimi bude praktiko-
vat u „kroužkových“ včel je na jeho odpovědnosti! Jenom prosba pro vedoucí, 
kteří k léčbě včel mají svůj názor, založený na neuznávání a nedodržování úřady 
(Státní veterinární správa) oficiálně „nařízených“ postupů a používání neofi-
ciálně uznaných prostředků. Naučte své děti v kroužku i ty „oficiální“ metody 
a postupy. Jednak by jim tyto neznalosti mohly chybět při různých včelařských 
soutěžích a navíc byste je hned od začátku učili neuznávat nařízení a zákony 
dané země! 

• Při praktickém nácviku zásahů proti kleštíku se ve včelstvu často pracuje s růz-
nými léčivy či chemikáliemi (kyselinami). Nezapomínejte na to, že jsou to látky, 
které nejen ničí nežádoucí parazity (mnohdy i naše včelky), ale mohou nevhod-
nou manipulací ohrozit i naše zdraví. Učte děti důsledné opatrnosti a zvláště 
zde je veďte k používání vhodných a doporučovaných ochranných pomůcek!

Náměty na činnosti a aktivity spojené s kleštíkem včelím v činnosti kroužku

V KLUBOVNĚ: 
• počítání množství samiček kleštíka včelího v měli
• počítání množství samiček kleštíka z odebraného vzorku diagnostické metody 

používající moučkový cukr k získání kleštíků ze živých včel  
• pozorování živého či mrtvého kleštíka pod mikroskopem
• příprava mikroskopického preparátu s tělem mrtvého kleštíka
• studium anatomických znaků kleštíka z obrázků, fotografií, videí a jeho nakres-

lení především se důrazem znalostí rozdílů oproti tělu včelomorky
• seznámení (i například formou her a soutěží) s životním cyklem kleštíka a tím 

i jeho dopady na včely i možností snižování jeho počtu ve včelstvu
• seznámení a nácvik „na sucho“ s různými způsoby léčení varroázy

U VČEL:
• odběr zimní měli
• hledání přítomnosti kleštíka na živých včelách prostým pozorováním, nebo lupou
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• hledání přítomnosti kleštíka v trubčím plodu 
• zjišťování přítomnosti a počtu samiček kleštíka na podložce
• nácvik diagnostické metody zjištění počtu kleštíka pomocí moučkového cukru
• nácvik a reálné provádění „léčebných postupů“ během celého včelařského roku

VČELOMORKA OBECNÁ (Braula coeca)
• Znalost této bezkřídlé mouchy, která může obtěžovat naše včely, je spíše v ob-

lasti teoretických znalostí. Je pravděpodobné, že ji naše děti ve včelstvu nikdy 
neuvidí. Přesto je dobré především s jejími anatomickými znaky děti seznámit, 
protože její obrázky často uvidí v různých oblastních i celostátních včelařských 
soutěžích.

ZAVÍJEČ VOSKOVÝ (Galleria mellonella)

• S tímto malým molem, který se živí zbytky včelích kokonů a hlavně včelím 
voskem, se naše děti setkají při svém včelaření zcela určitě. Je to všudypřítomný 
tvor, který trápí včelaře již od pradávna. Ničí především jejich uskladněné plástve 
a za určitých podmínek může zavíječ i škodit přímo ve funkčním včelstvu.

• Znalost tohoto nenápadného mola i zákroků proti jeho „destrukčním dopa-
dům“ je důležitá a děti by se jí měli v kroužku věnovat. 

• Pokud se používá při ochraně rámků s voskovým dílem sirných výparů, je třeba 
dát při ukázkách zvýšený pozor na možnost poškození zdraví dětí.

• Ačkoliv je zavíječ voskový pro dnešní způsoby včelaření nepříjemný, nezapo-
meňte dětem vysvětlit i jeho místo a opodstatnění v přírodních procesech. U včel 
volně žijících v přírodě v dutinách stromů byl tento „voskožrout“ důležitým likvi-
dátorem starého díla a tím pádem i regulátorem možných nemocí a parazitů.

MYŠI, PTÁCI, MRAVENCI, VOSY A SRŠNI
• MYŠI A REJSCI – děti seznamujeme s ochranou úlů před pronikáním myší a rejsku, 

kteří mohou v zimě vyrušit včely v zimním chomáči a zapříčinit jejich umrznutí.
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• PTÁCI – zde mohou děti pomáhat chránit úly proti jejich poškozování. Naučte 
je poznávat především žluny, které působí na úlech největší škody. Při ochraně 
zazimovaných úlů pomocí sítí mohou být děti ochotnými a vítanými pomocníky.

• MRAVENCI – sice včelám přímo neškodí, ale množství velkých druhů mra-
venců (lesní) již může včelstvo citelně oslabit a navíc takřka znemožnit práci 
se včelstvy. Naučte děti různým způsobům zábrany přístupu mravenců do úlů. 
Bude se jim to hodit. 

• VOSY A SRŠNI – patří k hmyzu, který se může živit i lovem včel, nebo „vy-
krádáním“ včelích úlů. V některých případech při jejich přemnožení mohou 
zavinit i zánik celého včelstva. Seznamte děti s tímto hmyzem, jeho anatomií 
i životním způsobem. Vosy i sršni mají ke své obraně obdobnou zbraň jako 
včely – žihadlo. Děti by měly znát jak se v blízkosti tohoto bodavého hmyzu 
chovat, jak poznat jejich bodnutí i jak se chránit. 

VČELÍ NEMOCI
• Mor včelího plodu, hniloba včelího plodu, nosematóza, zvápenatění včelího 

plodu, virové nákazy – to vše jsou onemocnění, která by měly postupně znát 
děti z našeho kroužku minimálně v teoretické rovině. 

• Z hygienických a epidemiologických důvodů by s některými nemocemi (např. 
mor a hniloba včelího plodu) u včel neměly děti přijít do přímého styku. Jistota 
je jistota!

• Naopak, například se zjišťováním sporů nosematózy pod mikroskopem, je 
vhodné děti seznámit a naučit je tento způsob diagnostiky.1

Pokud budeme znát včelí nemoci a parazity, můžeme lépe o včelky pečovat.  
Minimalizujeme tak možnost, že nám naše včelky uhynou.
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PROSINEC
Naše včelky už jsme pořádně nakrmili cukerným roztokem, zodpovědně a pečlivě 
zaléčili proti varroáze  a teď včelky v zazimovaných úlech čekají několikaměsíční 
„zimní prázdniny“.

A máme tady první pořádný zimní měsíc. Včelky už v klidu odpočívají schouleny 
ve svém  zimním chomáči, takže naši přímou péči momentálně nepotřebují. To ale nezna-
mená, že by měl odpočívat i náš včelařský kroužek. Zde máte několik námětů na tuto dobu.

DRUHÝ VEDOUCÍ
Váš nově vzniklý včelařský kroužek má za sebou již několikaměsíční činnost. 
Poznali jste své děti, seznámili se s jejich rodiči. Na několika schůzkách jste začali 
děti seznamovat s novými poznatky, na návštěvě u včel jste je začali zasvěcovat 
do tajů včelaření. Za těch pár měsíců jste také mohli „poznávat sami sebe“. A již si 
můžete odpovědět na několik otázek:
• Vznikl včelařský kroužek podle Vašich představ?
• Získali jste zájem dětí tak, jak jste si představovali?
• Přináší Vám činnost vedoucího včelařského kroužku to, co jste chtěli?
• Zvládáte činnost vedoucího včelařského kroužku?
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Vznikl včelařský kroužek podle Vašich představ?
Každý začátek něčeho nového s sebou nese hodně starostí, nutí překonávat překáž-
ky, přináší nové situace, které je třeba řešit. To jste ale věděli, než jste se do založení 
nového kroužku pustili. Proto si myslím, že Vás tyto „startovní těžkosti“ nepřekva-
pují a také nejsou důvodem pochybování o Vašem rozhodnutí včelařský kroužek 
založit a vést. Problémy s klubovnou? Vyřeší čas. Nedostatečné vybavení kroužku? 
Postupně se ho získá tolik, že budete mít spíše „problémy“, kam s ním. Nedostatek 
finančních prostředků pro Vaši zamýšlenou činnost? Také tento problém se časem 
zlepší, nebojte se. Čím déle bude Váš včelařský kroužek pracovat, čím více dáte o své 
činnosti vědět i okolí, tím více postupně získáte šancí pro zisk prostředků od sponzo-
rů, z vyhlašovaných grantů,  a nebo ze zisku z vlastní kroužkové činnosti.

Získali jste zájem dětí tak, jak jste si představovali?
Podstatnější je odpověď na tuto otázku. Někdy se nesplní předpoklad získání plá-
novaného počtu dětí, které se do kroužku přihlásily. Může Vás to nemile zaskočit 
a může to evokovat otázku, zda neděláte něco špatně, či zda to není Vaše vina. 
Může být. Ale ve většině případů jsou důvody „mimo Vás“ a opět to bude chtít 
čas. Děti a rodiče z Vašeho okolí o činnosti kroužku získají povědomí a tím pádem 
i bude větší zájem dětí. Vydržte to třeba rok.

Přináší Vám činnost vedoucího včelařského kroužku to, co jste chtěli?
Na tuto otázku si odpovězte upřímně. Není nic hroznějšího, než když se člověk 
do nějaké své aktivity nutí. Třeba jste s hrůzou zjistili, že Vaše představy o práci 
s dětmi byly úplně jiné a Vás spíše tato činnost stresuje, nežli Vám přináší uspoko-
jení. A děti dobře vycítí, zda je jejich vedoucí v pohodě, nebo zda ke každé schůzce 
přistupuje jako k nepříjemné povinnosti.

Zvládáte činnost vedoucího včelařského kroužku?
A teď pozor! Odpověď na tuto otázku už vyžaduje notnou dávku sebekritičnos-
ti. Pokuste si na ni odpovědět opravdu upřímně a nezaujatě. Nebojte se. Konec 
konců, nikdo Vám tu odpověď z Vaší hlavy nevyčte a tak si naprostou upřímnost 
můžete dovolit.  
• Máte dostatek znalostí, které můžete dětem předat?
• Dokážete připravit a zrealizovat schůzku tak, aby děti nejenom poučila ale 

i bavila?
• Zvládáte udržet potřebnou kázeň, program, nebo bezpečnostní pravidla?
• Máte vždy dostatek času na přípravu i pravidelnost schůzek? 

Věříme, že ano. Ale kdyby byl s některými těmito „otázkami“ problém a nešlo 
je v brzké době řešit sebevzděláváním, je tu ještě jedna možnost, kterou doporu-
čujeme i v případě, že Vaše odpovědi na předešlé otázky byly kladné a hrály ve Váš 
prospěch.
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POŘIĎTE SI PRO SVŮJ VČELAŘSKÝ KROUŽEK I DRUHÉHO VEDOUCÍHO
Vedoucí (zřizovatel), který získá pro svůj kroužek „druhého vedoucího“ vyhrál 
BINGO. Proč?
• V případě, že „hlavní“ vedoucí nemůže vést některou schůzku (nemoc, pracov-

ní povinnosti, dovolená), nemusí se schůzka zrušit a vede ji „druhý“ vedoucí.
• „Hlavní“ vedoucí nemusí znát a umět vše, co je potřeba děti naučit. Jeden vedoucí 

může být „specialistou na včelaření“, druhý je třeba fundovanější na botaniku.
• Udržení kázně, organizace her, soutěží i ostatní aktivity se vždy realizují lépe 

ve dvou. 

NĚKOLIK ZKUŠENOSTÍ:
• Určete si vždy, který z vedoucích je tím „hlavním“, který rozhoduje v důležitých 

záležitostech a který úředně jedná a vystupuje jménem kroužku.
• Ideální je, když je jeden vedoucí muž a druhý žena. Děti tak mají v kroužku oba 

vzory a i řešení některých situací (třeba na výletech) se tak lépe daří.
• Je výhodné mít za „druhého“ vedoucího partnera „hlavního“ vedoucího. Mají 

více času se domlouvat na kroužkové činnosti, mohou častěji realizovat i víken-
dovou aktivitu kroužku (vycházky, výlety, tábory) a nemusí tak svého partnera 
„nechávat doma“.

• Jakýmsi „nouzovým“ řešením je zaškolit si do role „druhého“ vedoucího 
vhodného a ochotného rodiče některého z kroužkových dětí. Tohoto rodiče ale 
řádně poučte a nejlépe s ním dopředu připravte například variantu, kdy za Vás 
povede sám schůzku.

• Také druhý vedoucí kroužku (i v případě, že je to jenom pomáhající rodič) by 
měl být zřizovatelem pojištěn proti odpovědnosti za chybné rozhodnutí.

WEBOVÉ STRÁNKY
V dnešní době si jenom těžko dokážeme představit nějakou oblast lidské činnosti, 
do které by nevstupoval INTERNET. Toto informační a komunikační médium na-
bízí i našemu kroužku širokou škálu využití. Připomeňme si jenom některé z nich.
• ZDROJ INFORMACÍ – každý školák si dnes dokáže na internetu najít nepře-

berné množství informací. Tento zdroj nemusí sloužit pouze vedoucímu krouž-
ku při jeho doplňování znalostí, ale může být vhodně využit i dětskými členy 
kroužku. Proč dětem občas nezadat „domácí úkol“ v podobě vyhledání některé 
včelařské problematiky. Do příští schůzky si mohou jednotlivci, nebo skupinky 
připravit povídání na zadané téma a k jeho objasnění jim internet může být 
neocenitelným pomocníkem. Děti se tak nejen učí samostatnosti, ale musí se 
naučit i zvládnout hledání a třídění informací. Nezapomeňme jim neustále 
připomínat, že ne vše, co na netu najdou, musí být nutně pravda. To ale předpo-
kládá, že i my dokážeme na internetu „oddělit zrno od plev“.
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• KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK – využití internetu a jeho různých 
nástrojů komunikace může také obohatit, nebo usnadnit činnost našeho 
kroužku. Děti již běžně používají sociální sítě - mailovou poštu, Facebook, 
Skype, ICQ, Twitter, You Tube, WhatsApp, Messenger. Mělo by být samo-
zřejmostí, že i vedoucí kroužku se v těchto médiích sám orientuje a dokáže 
alespoň několik z nich i používat. Pokud si v této oblasti nejste příliš „jisti 
v kolenou“ – požádejte některého školáka o malý rychlokurz. S dětmi pak 
můžeme jednoduše komunikovat (např. aktuálně sjednávat místa a časy 
schůzek) během roku vytvořením uzavřené skupiny na některé ze sociálních 
sítí. Také pro komunikaci s rodiči dětí můžeme využívat minimálně mailo-
vou korespondenci. Šetří nám to čas i prostředky za případnou telefonickou 
komunikaci. 

• NÁSTROJ PROPAGACE – jak jsme si již v předešlých kapitolách připomína-
li, je pro každý včelařský kroužek veledůležitou činností propagace jeho akcí 
a aktivit. Dávat o sobě vědět prostřednictvím elektronických médií by mělo být 
neopomíjenou „povinností“ každého včelařského kroužku. Význam to přináší 
v mnoha směrech: 
•  propagujeme samotné včelařství, včely a ostatní opylovatele,
• získáváme tím další členy včelařského kroužku,
• oslovujeme potenciální sponzory a donátory,
• informujeme veřejnost ve svém okolí o našich aktivitách,
• děti (i rodiče) zviditelněním získávají pocit smysluplnosti činnosti kroužku,
• pro většinu dětí je zveřejňování jejich práce v kroužku i motivačním faktorem,
• propagujeme svojí činností „zřizovatele kroužku“ a je to i jedna z forem, 

kterou mu můžeme poděkovat za jeho podporu. 

Jsou minimálně dvě internetové platformy, na kterých by měl být každý  
stávající, či nový  včelařský kroužek viděn.
A) FACEBOOK
B) WEBOVÁ STRÁNKA

A) FACEBOOK
Ačkoliv může mít každý z nás rozdílný názor na sociální sítě, nelze vyvrátit jejich 
obrovskou sílu a vliv na dnešní mládež i samotný propagační dosah. A právě 
facebook je sociální sítí nabízející největší možnosti i pro náš včelařský kroužek. 
Rozhodně tím ale nemyslíme, aby vedoucí „nutil“ děti z kroužku k založení jejich 
osobních facebookových profilů! Je dobře, že existují v České republice tři základní 
omezující pravidla pro založení FCB profilu:
• FCB profil si může založit až dítě ve věku od 13 let, 
• FCB profil si může založit dítě ve věku 13-15 let pouze se souhlasem rodiče, 
• osobní FCB profil by měl být vždy založen na skutečné jméno. 
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Buďme ale realisté. Každé pravidlo se dá obejít a tak spíše dohlížejme na to, aby 
naše děti z kroužku žádné z těchto FCB pravidel neporušovaly!

Navzdory těmto „rizikům“ doporučujeme, aby VEDOUCÍ KROUŽKU založil 
na FCB kroužkovou stránku, nebo skupinu. Není to opravdu nic těžkého a mož-
nosti propagovat vaše aktivity (písemně, fotodokumentací, videodokumentací) 
v skoro reálném čase stojí za trochu snahy a námahy. Vyžaduje to ovšem pravidel-
nou aktualizaci obsahu a komunikaci s návštěvníky FCB.

B) WEBOVÁ STRÁNKA
Pokud vytvoření facebookové stránky nebo skupiny pouze doporučujeme, tak 
mít vlastní webovou stránku pokládáme již dnes za skoro samozřejmost každého 
úspěšného kroužku.  Že ještě žádnou vlastní kroužkovou webovou stránku nemáte 
a také existujete? Že je její pořízení složité a příliš drahé? Že nemáte, kdo by jí vy-
tvořil a staral se o její obsah? Že …??? Promiňte, ale tyhle výmluvy nejsou hodny 
dnešního vedoucího nového včelařského kroužku.

„Kdo dnes není vidět na internetu, jako by neexistoval.“ Opravdu, jak chcete 
o sobě dávat vědět rodičům dětí, dětem, sponzorům, obci, veřejnosti?

Založit si v dnešní době jednoduchou, ale pěknou i obsahově zajímavou webovou 
stránku není vůbec nic složitého ani drahého. Na seminářích a kurzech pro vedoucí 
nových kroužků se to každý naučí za necelou hodinku. Existuje na internetu několik 
systémů, které umožní ZADARMO a velice jednoduše vytvořit a spravovat působivé 
webové stránky. K výrobě svých webů můžete použít například:
• WEBNODE – www.webnode.cz  nebo
• E-STRÁNKY – www.estranky.cz

A pokud se na jejich vytvoření sami necítíte, ponechte jejich výrobu na děti 
z Vašeho kroužku a uvidíte, jak pěkně to děti už cca od 10 let sami zvládnou. Mají 
na to celé vánoční prázdniny.

Náš rakovnický včelařský 
kroužek má svoji facebooko-
vou stránku od roku 2014 pod 
názvem RAKOvčelaříci. Jejími 
členy je přes 3 660 osob, které 
touto formou pravidelně 
informujeme o našich akcích 
a aktivitách. Chat této skupiny 
také využíváme k přímé 
komunikaci s jejími členy. 
Máme tak okamžitou zpětnou 
vazbu na naše akce. 
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www.vcelarici.cz - webové stránky vytvořené dětmi v systému WEBNODE

FOTODOKUMENTACE
Existuje několik včelařských kroužků, které vznikly před mnoha desítkami let. 
Jejich již dospělí bývalí členové často vzpomínají na chvíle, které v něm prožili 
a na svoje kamarády. Vzpomínají, ale litují, že nejsou žádné fotografie, které by 
jejich paměť oživovaly. Neudělejte tu stejnou chybu a snažte se činnost Vašeho 
včelařského kroužku zadokumentovávat hned od začátku. Na štěstí v dnešní době 
již pořízení dostatečně kvalitních fotografií není vázáno na drahé fotoaparáty a fil-
my. Skoro každé dítě ve Vašem kroužku již vlastní mobilní přístroj, který zároveň 
fotografuje. Není proto problém fotografie z Vaší činnosti pořizovat, ale větší „pro-
blém“ je zachovat pro budoucnost. Naše doporučení je jednoduché:
• Sami pomocí fotoaparátu nebo mobilu co nejvíce fotodokumentujte činnost 

kroužku.
• Při fotodokumentaci se nezaměřujte pouze na reportážní fotografie – záběry 

osob. Jednou může být zajímavý i fotoseriál o budování Vaší klubovny, vzniku 
Vašeho včelího stanoviště, postup výroby Vašeho hmyzího hotelu, růst stromů 
zasazených při brigádě, přehled Vašich včelařských a studijních pomůcek, atd.

• Požádejte děti z oddílu, aby příležitostně (když se to hodí a nenarušuje to přímo 
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jejich zapojení do činnosti) pořizovaly fotografie na svých fotoaparátech nebo 
mobilech.

• Vytvořte si společný archiv fotografií, do kterého ukládejte všechny povedené 
fotky. Tento archiv nevystavujte nikde jako veřejný, abyste v něm mohli mít 
i momentky, ke kterým mají členové kroužků jenom svůj osobní vztah.

• Pořiďte i na internetu veřejné fotoalbum (například na www.rajce.idnes.cz) kde 
máte možnost představovat Vaši činnost a aktivity široké veřejnosti. Zároveň 
tento web slouží i k jakémusi doplňkovému uchování Vašich fotografií.

• Zálohujte si fotografie v elektronické podobě na více místech (DVD nosič, flash disk, 
cloudové úložiště, interní paměťový disk). Nezapomeňte si občas některé povedené 
fotografie i vytisknout. Fotografie je fotografie. Po čase se to bude krásně vzpomínat 
nad společnou fotografií podepsanou členy Vašeho „pradávného“ kroužku.

Zajímavou doplňkovou 
činností některé ze zimních 
schůzek Vašeho kroužku může 
být samotná výuka fotografo-
vání, která děti naučí pořizovat 
ještě krásnější fotografie.  

VČELÍ PRODUKTY – VÁNOČNÍ TRHY
Děti, které nastoupily do nového včelařského kroužku, jistě právem předpokládají, 
že se naučí od včel získávat jejich nejznámější produkt – MED. Je ale velice pravdě-
podobné, že jste jim v rámci některé schůzky již začali vyprávět i o dalších včelích 
produktech – vosku, mateří kašičce, propolisu, včelím jedu. Pokud měly možnost 
již navštívit včely, mají o těchto včelích materiálech už konkrétní představu. Listo-
pad a prosinec jsou zároveň měsíce, kdy můžete děti začít učit některé ze včelích 
materiálů užitečně zpracovávat. 

VČELÍ VOSK – VYROBA SVÍČEK
Samozřejmě základním úkolem včelařského kroužku je naučit děti vědět o vosku 
minimálně:
• co je za materiál včelí vosk,
• jak včela „vyrábí“ včelí vosk,
• jak se získává ze včelstva včelí vosk,
• jak se uchovávají voskové souše,
• využití včelího vosku.
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Odpovědi na tyto otázky se učí děti v kroužku postupně a diferencovaně podle 
jejich věku. Ale některé jeho zpracování již mohou realizovat hned. Například 
výroba včelích svíček je tou nejoblíbenější činností, kterou děti rády se včelím 
voskem provádějí. Výrobu svíček za včelího vosku můžeme rozdělit na několik 
základních způsobů.

VÝROBA SVÍČEK Z VOSKOVÝCH MEZISTĚN
Předpokladem je získání vhodných mezistěn ze včelího vosku. To ale v dnešní 
době není velký problém a mezistěny se dají zakoupit v mnoha obchodech se vče-
lařskými potřebami, nebo dokonce i v obchodech specializovaných na ruční práce. 
Také další možnost je objednat si mezistěny přes internetové obchody. Zde lze 
získat dokonce mezistěny již různě barevně upravené. Stejným způsobem lze získat 
i knoty, které budete pro výrobu svíček potřebovat. Postupy výroby zde netřeba 
popisovat -  jsou všeobecně dobře známy, nebo je lze snadno nalézt na internetu.

VÝROBA SVÍČEK LITÍM VČELÍHO VOSKU
Trochu „náročnější“ způsob výroby svíček je litím zkapalněného včelího vosku 
do forem. Postup je sice opět všeobecně známý, ale tento způsob výroby svíček 
klade větší nároky na přípravu materiálu a vhodných pomůcek. Základem je mít 
dostatek čistého včelího vosku. Zde záleží na kontaktech a šikovnosti každého 
vedoucího, jak dokáže vhodný vosk získat. S knoty problémy nebývají – dají se 
snadno objednat. Trochu větší problém je získat vhodné formy, ze kterých budeme 
svíčky vyrábět. Dají se opět na různých místech objednat a zakoupit, nebo si je 
dokonce může šikovný vedoucí sám (nebo i s pomocí dětí) vyrobit. Časem může 
kroužek vlastnit pěknou sbírku forem na včelí svíčky, které pak budou dělat radost 
dětem i ostatním.  

VÝROBA SVÍČEK NAMÁČENÍM KNOTU DO VČELÍHO VOSKU
Tento způsob výroby svíček je sice velice jednoduchý, ale není v praxi nejpou-
žívanější. Knot se postupně namáčí do zkapalněného včelího vosku, nechává se 
na zatuhnout a znovu se rychle namáčí do vosku. Tento postup se opakuje až 
do požadované síly svíčky. Po zatuhnutí se jen nožem zařízne spodní hrana svíčky 
a dílo je hotovo.

Kromě svíček se dají z vosku (litím do forem) vyrábět i různé ozdoby (velikonoční, 
vánoční) přívěsky, plakety, které mohou být krásnými a originálními dárky. 

Pří výrobě svíček nezapomeňte na poučení dětí o bezpečnosti práce. 
Zvláště s teplým voskem pracujte s dětmi opatrně a vždy pod přímým dohledem 
a dozorem!
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PROPOLIS 
Je málo pravděpodobné, že hned v prvních měsících bude prostor více se 
věnovat dalšímu včelímu produktu – propolisu. Spíše pro úplnost a námět 
do dalších let uvádíme možnost jeho využití v kroužkové činnosti. Kromě 
jeho sběru se mohou děti naučit jeho přímé využití ve formě masti, nebo 
tinktury.  Jsou to opět jednoduché postupy, které se dají snadno najít.
Sarah (RAKOvčelaříci) „Je již pěknou tradicí našich předvánočních schůzek, 
že si vyrábíme různé ozdoby a svíčky ze včelího vosku. Vosk získáváme po celý 
rok od našich včeliček. Formy si kupujeme od našeho slovenského kamaráda 
Mariána Mečiara a za ta léta jich už máme pěknou hromádku. Hotové výrobky 
potom použijeme jako vánoční výzdobu naší klubovny, nebo jako dárky pro ro-
diče, kamarády a přátele našeho včelařského kroužku. Vždy všem udělají velikou 
radost. Pokud nám některý výrobek zbude, používáme jej jako ceny do soutěží. 

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
Jednou z možností jak účinně prezentovat činnost včelařského kroužku veřejnosti 
je zapojení do regionálních předvánočních akcí. Většinou se v každém městě či 
obci konají rozličné trhy, kde je po domluvě s jejich organizátory, možnost vy-
tvoření kroužkového stanoviště, kde lze různými způsoby představit váš kroužek. 
Možností je hned několik:
• umístění informačních panelů, nástěnek, nebo fotografií z činnosti kroužku. 

Tato forma má tu výhodu, že je pasivní a nevyžaduje nutně vaši celodenní 
obsluhu. SvojI prezentaci můžete po domluvě umístit na více místech. Do její 
výroby se vyplatí investovat čas i prostředky, protože se bude jistě hodit i při 
dalších příležitostech. 
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• Vlastní prezentační stánek. Zde je již nutná celodenní účast jednak dospělého 
člena kroužku a je zde i výhodná a atraktivní účast dětských členů kroužku. 
Děti se docela rády „chlubí“ svými aktivitami a tak jistě nebude problém tuto 
jejich účast zajistit. Na stánku lze realizovat několik činností:

• prodej vlastních včelích produktů, nebo vlastnoručních výrobků z nich,
• ukázky včelařských pomůcek a včelích produktů s odborným výkladem,
• soutěže pro dětské i dospělé návštěvníky ze znalostí včel a včelaření,
• loterie a tombola o drobné ceny (včelí produkty či výrobky). Jistě naleznete další 

možnosti, jak využít předvánoční akce, které mají vždy neopakovatelnou atmosféru 
a kroužek jejich realizací může získat jak nové členy, tak i možné „donátory“.

VÁNOČNÍ BESÍDKA – PRÁCE S RODIČI
Prosinec lze využít ještě k jedné tradici, kterou byste si mohli v kroužku zavést. Vá-
noční doba je časem, kdy můžete upevnit svůj kolektiv nejen aktivitami spojenými 
se včelařením. Také máte možnost posílit spolupráci s rodiči dětí – ano, mluvíme 
o VÁNOČNÍ BESÍDCE.

S její přípravou ovšem nečekejte až na prosinec, ale raději ji zahajte již v listo-
padu. Její termín se nemusí nutně shodovat s časem vašich pravidelných schůzek 
(berte vždy ohled na volný  čas rodičů) a ani jejím místem nemusí být nutně místo, 
kde se každý týden scházíte. Snažte se najít takový termín a místo, aby se mohlo 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE - Jenom se nezapomeňte pořádně obléci – 
na vánočních trzích bývá už většinou veliká zima. Tak jak se o tom každý rok 
přesvědčují včelaříci z rakovnického kroužku RAKOvčelaříků.
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sejít co nejvíce pozvaných rodičů, příbuzných nebo přátel dětí. Ano, píšeme zde 
i „přátel dětí“, protože na takovou besídku můžeme pozvat také spolužáky a kama-
rády členů našeho kroužku. Třeba je naše činnost natolik zaujme, že se rádi stanou 
dalšími členy kroužku. Nezapomeňte pozvat také sponzory vašeho kroužku.

PROGRAM VÁNOČNÍ BESÍDKY 
• Vždy záleží na kreativitě, času a chuti, kterou přípravě besídky věnujete.
• Samozřejmě, že zde účastníkům představíme naši dosavadní činnost. 
• Zhodnotíme veřejně, co se nám podařilo i co zatím ne. 
• Máme zde možnost vyhodnotit různé „kroužkové soutěže“, nebo ocenit mimo-

řádné aktivity jednotlivých členů. 
• Je zde možnost poděkovat dárcům a sponzorům kroužku za jejich pomoc.
• Pro účastníky besídky připravte činnosti, které je aktivně zapojí do programu. 

Mohou to být zábavné včelařské kvízy, soutěže nebo vhodné společenské hry.
• Vytvořte část programu i z nevčelařských dovedností dětí z vašeho kroužku. 

Možná budete i sami překvapeni, když při přípravě zjistíte, že máte v kroužku 
šikovné tanečníky, hudebníky, zpěváky, malíře, fotografy, sportovce, … 

• Hlavně si společnou besídku užijte! A nezapomeňte na fotodokumentaci.

Před vánoční besídkou, kterou RAKOvčelaříci uspořádali v roce 2018 ve své 
klubovně, málem ani netušili, že ve svých řadách mají nadanou houslistku Sarah, 
muzikálně šikovnou Amálku a flétnistku Aničku. Děvčata všechny přítomné, své 
kamarády z kroužku i vedoucího překvapily a samy tajně nacvičily svoje úspěšné 
hudební vystoupení. Při vánoční besídce v předešlém roce zase děvčata z krouž-
ku všechny ohromily svým sportovně-tanečním vystoupením, které si také tajně 
secvičily.  Už se všichni těšíme, čím nás překvapí letos.
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LEDEN
„Zima, zima, zima je veliká. Všude sníh, všechno mráz na dva zámky zamyká...“ Náš kroužek 
právě zahajuje nový kalendářní rok. Copak nám asi přinese nového a zajímavého?

CELOROČNÍ HRA
Méně realizovanou, ale zajímavou aktivitou, kterou si některé kroužky zpestřují 
svojí činnost, je organizace celoroční (školní nebo kalendářní rok) hry. Pokud jste 
svoji celoroční soutěžní hru nezahájili již dříve, je v lednu právě ten nejlepší čas. 
Možná se ale ptáte, proč se máte trápit s přípravou a vedením nějaké dlouhodobé 
soutěže? Nemusíte, ale má to svoje výhody.
• Děti všeobecně rády soutěží a poměřují svoje znalosti a síly.
• Dobře připravená CELOROČNÍ HRA je vlastně složena z mnoha za sebou 

jdoucími a často i na sebe navazujícími soutěžemi.
• Jednotlivé dílčí soutěže mohou být z různých typů činnosti. Nemusí se jednat 

jen o včelařskou tematiku.
• Každá samostatná soutěž je i individuálně hodnocena, ale výsledky jsou následně 

zaznamenávány do celoroční soutěže. Například do v klubovně umístěné tabulky.
• Bodování jednotlivých soutěží by mělo být v mezích možností srovnatelně 

hodnoceno a bodováno.
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• Pravidla CELOROČNÍ soutěže musí být jasně formulována a všemi členy 
kroužku dobře pochopena. Celoroční hra účinně motivuje děti k větší aktivitě.
Témat a námětů pro celoroční hru může být nepřeberné množství. Děti samy 

mívají spousta dobrých nápadů nejenom na název hry, ale i na její téma, pravidla 
a námět. Dejte dětem z kroužku možnost se na přípravě celoroční hry podílet 
hned od jejího plánování a přípravy.

EXPEDICE VÁCLAV RABAS – VČELAŘ (RAKOvčelaříci). „V roce 2018 se náš 
včelařský kroužek rozhodl, v rámci naší tradiční celoroční hry, pátrat po včelařské 
minulosti národního umělce, akademického malíře Václava Rabase. Po zjištění, že 
tato známá postava našeho okresu byla také zaníceným včelařem, jsme během roku 
zmapovali všechny dostupné stopy po jeho včelaření. Navštívili jsme i jeho dceru, 
která nám umožnila navštívit jeho již chátrající včelín. Celoroční pátrání jsme zavr-
šili vytvořením tematické brožůrky, kterou návštěvníci rakovnické Galerie Václava 

Rabase v Rakovníku mohou získat a zjistit 
o včelaření Václava Rabase více.“
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PŘÍPRAVA RÁMKŮ A ÚLŮ – DÍLNY
Leden je vhodným měsícem pro nácvik nejběžnější včelařské činnosti – výroby 
včelích rámků. Zvláště malé děti mají tuto činnost (na rozdíl od nás starších vče-
lařů) velice rády a není třeba je do ní příliš nutit. Pro výrobu rámků není potřeba 
mnoha nedostupných věcí a pomůcek. 
• Dřevěné přířezy lze získat od šikovného truhláře, nebo je zakoupit v obchodě.
• Kladívko, hřebíčky, mezerníky.
• Vrtačka, nebo přípravek na děrování louček, drátek.
• Voskové mezistěny, zatavovací kolečko nebo trafo k zatavování mezistěn.

Klíčovým faktorem k této činnosti jsou vhodné prostory, kde mohou děti pohodlně 
a hlavně bezpečně pracovat. Zde mají výhodu včelařské kroužky, které mají klubovnu 
v základní škole, které většinou zapůjčují kroužku i již vhodně vším potřebným vybavené 
školní dílny. Ale i ve své klubovně si každý kroužek může vytvořit improvizovanou dílnu. 
Stačí k tomu mít pevný stůl (pozor na poškození jeho povrchu pracovní činností) a vlastní 
sadu potřebného nářadí a včelích pomůcek. POZOR – také při této činnosti je potřeba 
klást velký důraz na ukázněnost a soustředěnost dětí. Je zde dost snadné a časté, že dětí 
přicházejí k drobným úrazům. Proto mějte lékárničku vždy po ruce.
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„Kontrola zimní měli“ pod mikroskopem 

Matěj (člen kroužku RAKOvčelaříci) „Protože mám s různým nářadím více 
zkušeností, mohu při výrobě včelích rámků často radit a více pomáhat i děvčatům 
z našeho kroužku. Naštěstí se holky učí velice rychle a tak později, když už soutě-
žíme ve výrobě co nejlepšího rámku na čas, mi jsou rovnocennými soupeřkami.“
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ODBĚR ZIMNÍ MĚLI
Ať již náš nový včelařský kroužek disponuje vlastními včelstvy, nebo se učí včelařit 
na „cizích“ včelách, bývá prvním praktickým úkonem ve včelstvu odběr zimní měli. 
Děti už jsou jistě poučeny o důvodech tohoto sběru i o tom, co bude s tímto vzor-
kem následovat. Na naši „sběrnou“ výpravu si nezapomeneme vzít potřebné pomůc-
ky a sebranou měl můžeme ještě v klubovně použít k dalšímu pozorování a vzdělá-
vání. Dobře usušenou měl odevzdáme ke kontrole a pak jenom čekáme na výsledky. 
Podle počtu přítomných samiček kleštíka budeme v následujících měsících naše 
včelky léčit, nebo „neléčit“. Z měli, kterou připravujeme k odevzdání, nikdy neod-
straňujeme mrtvolky kleštíka – a to ani ze „studijních důvodů.“ Učili bychom tím 
děti ovlivňovat výsledky kontroly a našim včelám by to nijak neprospělo. 

Práce s včelí mělí nám snadno vyplní včelařskou část minimálně tří našich 
kroužkových schůzek. Na první si probereme teoretické otázky spojené s varro-
ázou, druhá bude patřit přímému odběru měli u včel a na třetí schůzce můžeme 
pod mikroskopem počítat roztoče. 

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KROUŽKU – SPONZOŘI, GRANTY, DOTACE
Jistě jste už zjistili, že pokud má být činnost vašeho včelařského kroužku pestrá 
a pro děti přitažlivá, bude to klást i značné finanční nároky na zajištění vybavení 
a provozu. Každý kroužek má několik způsoby ke svému financování.
• ZŘIZOVATEL
• RODIČE
• SPONZOŘI
• DOTACE, GRANTY
• VLASTNÍ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST

ZŘIZOVATEL
Jenom opravdu málo kroužků včelařské mládeže má to štěstí, že je jeho zřizova-
telem natolik ekonomicky silná a prosperující společnost, která zcela pokrývá 
náklady svého kroužku. Bývá to většinou nadnárodní společnost, která zřízením 
a zajištěním včelařského kroužku dává jasně najevo, že jí osud přírody, opylovatelů 
a konkrétně včel není lhostejný. Činnost kroužku je pak jakousi „výkladní skříní“ 
dané společnosti a může pro ni být i dobrou marketingovou a propagační akvizicí. 
Dobře vedení kroužek může být i pro svého zřizovatele velkým přínosem.  

RODIČE
Některé kroužky mají svůj finanční příjem pouze ze členských příspěvků dětí (tzn. 
od rodičů). Každý člen platí určitou částku buďto jednorázově na začátku každé-
ho školního roku, nebo každý měsíc, ve kterém dítě do takového kroužku chodí. 
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Výhoda pravidelného a dopředu předvídatelného příjmu je sice zřejmá, ale má to 
i své úskalí. Do kroužku mohou chodit jen děti rodičů, kteří na tuto „placenou“ 
mimoškolní aktivitu mají prostředky. A přiznejme si, že je i mnoho šikovných dětí 
se zájmem, kterým takovýto kroužek nemohou hradit.

SPONZOŘI
Poměrně častou formou pokrytí finančních potřeb včelařského kroužku je pomoc 
sponzorů. Zde záleží na vedení kroužku, jak dokáže vhodné sponzory vytipovat, 
oslovit, přesvědčit a jak pak dokáže s již získaným sponzorem spolupracovat. Najít 
vhodného sponzora nebo více dílčích sponzorů je sice těžké, ale nikoliv nemožné. 
Navíc nemusíte hned hledat jediného „generálního sponzora“, ale můžete získávat 
několik menších donátorů, kteří ve svém souhrnu vaši činnost pokryjí stejně dob-
ře, jako by to učinil jediný silný sponzor. 
• Nejprve se porozhlédněte v nejbližším okolí. Třeba máte přímo ve svém kroužku 

rodiče, který sám úspěšně podniká, vlastní prosperující společnost anebo pracuje 
v některé vhodné společnosti, kterou jako její zaměstnanec může sám oslovit. Za-
pojením rodičů do vyhledávání sponzorů a pomoci finančního zajištění činnosti 
kroužku získáte velký bonus a ušetří vám to mnoho práce a starostí. 

• Dalším teritoriem pro získávání sponzorů pro váš kroužek je obec, kde působí-
te.  Zdánlivě i drobní podnikatelé, malé místní firmy mohou poskytnout něco, 
co vaší činnosti pomůže, byť by to byl „jenom“ – cukr pro krmení včel, kance-
lářské potřeby, doprava na výlet, přeprava materiálu, dřevo na včelařské potře-
by, barvy na nátěry a další desítky drobností, které se mohou hodit.

• Čím bude činnost vašeho kroužku delší, atraktivnější a mediálně známá, mů-
žete postupně rozšiřovat rádius pátrání po sponzorech. Na okrese, nebo v kraji 
už jistě najdete větší společnost, která již může být významnějším i finančním 
pomocníkem.
V kapitole „ochranné včelařské pomůcky“ jsme si nastínili, že sponzorům se 

musí za jejich materiální, nebo finanční pomoc nabídnout nějakou adekvátní 
kompenzaci. Dříve než se rozhodnete konkrétního sponzora oslovit, jasně si uvě-
domte a raději i na papír vypište, co vše mu váš kroužek může nabídnout. Čím ho 
zaujmout? Čím přesvědčit? Jak jej zviditelnit?
• Uvedení loga sponzora na ochranných včelařských pomůckách.
• Uvedení loga sponzora na tričku, které děti používají při svých akcích.
• Uvedení loga, textu, odkazu sponzora na webových stránkách kroužku a FCB.
• Uvedení loga na písemných materiálech (pozvánky, přihlášky, kronika, letáky, …).
• Uvedení sponzora na nástěnce nebo ve vývěsní skřínce kroužku
• Uvádění sponzora při komunikaci s médii, nebo na tiskovkách.
• Pozvání zástupců sponzora a jejich představení na významných akcích kroužku.
• Umístění loga (banneru) sponzora v místě konání akcí kroužku.
• Umístění loga sponzora v klubovně kroužku.
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• Umístění loga sponzora přímo na úly vašich včel.
• Umístění loga sponzora na etiketu vašich medů.
• Uvádění sponzora v rámci elektronické komunikace (maily) kroužku.
• Dát souhlas sponzorovi uvádět vaše „partnerství“ a jeho pomoc v rámci všech 

aktivit sponzora (např. na jeho webových stránkách, výročních zprávách).
• A jistě najdete mnoho dalších možností vzájemné spolupráce.

Nezapomínejte, že nestačí jenom sponzora získat a počkat si až vám něja-
ký benefit poskytne. Důležité je potom vzájemnou dohodu do puntíku plnit. 
A vždy je dobré sponzorovi následně poskytnout i něco navíc (třeba pozvání 
na vánoční besídku, nebo předání sklenice medu od vašich včeliček k jeho na-
rozeninám, či výročí). Malá nečekaná drobnost každého potěší a snaze ho pak 
můžete požádat o opakování, nebo pokračování jeho sponzorství. V případě 
ukončení časově limitované sponzorské smlouvy nezapomeňte zaslat sponzo-
rovi zprávu o splnění vašich podmínek. Dobré je i dotvrdit ukázkami materiá-
lů, nebo fotodokumentací. 

DOTACE A GRANTY
Administrativně náročnější, kladoucí na vedoucího kroužku již větší nároky, je 
využití různých dotačních a grantových výzev. Ty každoročně vyhlašují obecní 
úřady, krajské správy, různá ministerstva, nebo nadace.  S touto možností vám 
může pomoci zřizovatel kroužku.  

VLASTNÍ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST
Je ještě jedna možnost, jak získat prostředky na činnost vašeho včelařského krouž-
ku – vlastní aktivity. Pokud máte podnikavého a obchodního ducha, nebojíte se 
práce, můžete se pokusit být finančně soběstační. Včelařské kroužky mají několik 
specifických možností, jak si vydělat.
• Prodej medu od svých včel.
• Prodej výrobků z vosku.
• Prodej výrobků z propolisu.
• Prodej medoviny.
• Prodej včelích oddělků.
• Prodej včelích matek.

PRODEJ MEDU
Klasický zdroj financí, kterým si může kroužek vydělat na svoji činnost. Má to 
jenom dva háčky. Musíte mít více včelstev, abyste měli co prodávat. A musíte také 
umět svůj med prodat. Pomoci s prodejem vám může pěkná etiketa. Ty sice mají 
určité předpisy dané zákonem (druh medu, datum spotřeby, země původu, množ-
ství, atd.), ale stále ještě umožňují popustit uzdu vaší fantazii a výtvarným doved-
nostem. Pěkná etiketa prodává! 
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PRODEJ VÝROBKŮ Z VOSKU
Naučili jsme se vyrábět svíčky a ozdoby ze včelího vosku. Proč je také neprodávat? 
Nejlépe se prodávají před Vánočními svátky nebo před Velikonocemi.

PRODEJ VÝROBKŮ Z PROPOLISU
Sběr propolisu a výroba propolisové tinktury, nebo mastičky, je sice trochu 
složitější, ale pokud to děti se svým vedoucím zvládnou, získají zajímavý a dobře 
prodejný produkt.

PRODEJ  MEDOVÍNY
Velice zajímavým prodejním artiklem může být medovina. Její výroba už obnáší 
opravdu dobré znalosti a zkušenosti vedoucího kroužku. Děti sice při výrobě mo-
hou asistovat, ale pozor. Jedná se o alkohol, takže žádné ochutnávání! Také pro vaši 
kroužkovou medovinu je vhodné vyrobit poutavou a neobvyklou etiketu.

PRODEJ VČELÍCH ODDĚLKŮ
Pokud dokážete během včelařského roku vytvořit i pěkné silné včelí oddělky, máte 
zajímavý zdroj příjmů. Každý rok je stále velká poptávka po včelích oddělcích, 
a pokud o svých včelách dáte v širokém okolí vědět, jistě se zájemci najdou.

PRODEJ VČELÍCH MATEK
Když vás váš vedoucí naučí chovu matek a budete mít kvalitní genetický materi-
ál, můžete si trochu přivydělat i jejich prodejem například začínajícím včelařům 
v okolí vašeho kroužku.

Jak vidíte, získat prostředky pro činnost vašeho včelařského kroužku se dá 
mnoha způsoby. Navíc je můžete různě spojovat, takže záleží jenom na vašich 
schopnostech a odhodlání.

NEZAPOMEŇTE, že veškeré finanční toky i vlastnictví získaného majetku 
musíte registrovat   a evidovat je v souladu s předpisy a dohodou mezi vámi a zři-
zovatelem včelařského kroužku!
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 ÚNOR
V každém kalendářním měsíci si lidé vypozorovali spousty pravidelností a přírodních, 
především klimatických zákonitostí. K tomuto měsíci se váží hned dvě včelařské pra-
nostiky, které mohou být i námětem k diskusi při některé naší kroužkové schůzce. 
„V únoru sníh a led - v létě nanesou nám včely med.“  
„Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.“
Zadejte dětem „domácí úkol“, aby ke každému kalendářnímu měsíci vyhledaly 
pranostiky, které jsou spojeny se včelami a včelařstvím. Rozeberte s dětmi, proč 
tyto pranostiky vznikly a zda stále platí i v dnešní době. Dají se uplatňovat i při 
dnešním způsobu včelaření?

POČÍTAČ – POMOCNÍK VČELAŘE I VČELAŘSKÉHO KROUŽKU
V dnešní „elektronické době“ se může zdát, že včelařství zůstalo moderními 
technologiemi jen málo zasaženo. Generaci dnešních školáků se mohou zdát léta 
stejně používané postupy a včelařské technologie i včelařské pomůcky – archaické, 
zastaralé, málo moderní. Často je to i zvažovaný faktor, který rozhoduje o tom, zda 
začne, nebo nezačne dítě včelařský kroužek navštěvovat, nebo zda v něm setrvá. Je 
na vedoucím kroužku ukázat, kde je pravda.

Řekněme si upřímně, kolik opravdu technických přístrojů můžeme při činnosti 
včelařského kroužku použít? Máme vůbec v kroužku nějaké? Známe vlastně práci 
s některými z nich?

Elektronický mikroskop
Jednoduchý a zároveň technologicky dokonalý digitál-
ní mikroskop, který můžete velice snadno připojit přes 
USB kabel k Vašemu PC nebo notebooku. Vyrábí se 
i varianty s ještě tenčí „čočkovou částí“, které umožní 
přímý náhled do útrob úlu. Pro děti se tak naskytnou 
zajímavé pohledy na život včel v jejich přirozeném 
prostředí.

Elektronická ochrana úlů – fotopasti   - GPS systém
Častým problémem, který mohou řešit i členové 
včelařských kroužků na svém včelím stanovišti, 
je ochrana před zloději úlů, medu či včelstev. 
Pokud nemáte svoje včelstva „za plotem“, určitě 
se vyplatí některý ze způsobů „pasivní ochrany“. 
Může to být pokrytí včelího stanoviště systémem 
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fotopastí, nebo nainstalováním do některého z úlů nenápadná zařízení monitorují-
cí pohyb s úlem (v případě cizí manipulace) či jsou přímo napojeny na systém GPS 
a udávají nám v reálném čase polohu „odcizeného“ úlu. Sice nám tyto ochranné 
prostředky přímo nezabrání ztrátě  
či odcizení, ale významně tím zvýší  
šanci nalezení pachatele.

Elektronická úlová váha
Dnes již rozšířenou včelařskou 
pomůckou jsou desítky typů mecha-
nických, nebo lépe již eletkronických 
váh. Děti na nich mohou sledovat 
přírůstky a úbytky medných zásob 
a podle aktuálního váhového stavu se 
mohou učit provádět účinné včelař-
ské zásahy.

Digitální monitorovací systém - úlový deník
Úlová váha, pasivní ochrana 
včel i sledování dalších parame-
trů přímo z nitra úlu (teploty, 
vlhkost, zvuk) se dá dnes již 
propojit instalací sofistikovaných 
zařízení. Ta nás v dnešní době 
dovedou on-line informovat 
o všech sledovaných veličinách, 
jejichž pomocí budeme mít 
stálý přehled o svých včelách. 
Snadnou instalací do mobilních 
telefonů lze tato data propojovat 
s již elektronickými „úlovými deníky“. Děti tyto moderní způsoby a aplikace baví 
víc než dříve používané „klasické“ metody našich otců a dědů, kteří stav ve včel-
stvu dokázali přesně a dost spolehlivě určovat poklepáním na úl a poslechem, či 
pozorováním dění na česně. 

Digitální fotoaparát a promítací technika
Dalšími technickými pomůckami, bez kterých 
si práci v moderním včelařském kroužku lze 
již jen těžko představit, jsou digitální foto-
aparát a nějaký přístroj k přenosu obrazu. 
Možnosti využití fotoaparátu jsou jasné a také 
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diaprojektory i přenos obrazu na obrazovku monitoru, nebo jeho promítnutí 
na plátno (bílou stěnu) jsou běžně používané kroužkové činnosti.

Počítač
Většina výše popsaných přístrojů se neobejde bez napojení (přímého, nebo přes 
internetové sítě dálkového) na stolní či mobilní (notebook, tablet, chytrý mobil) 
počítač. Tyto přístroje jsou jistě základním vybavením klubovny včelařského 
kroužku, nebo alespoň jsou k dispozici pro mnohé kroužkové činnosti. Zde máte 
další prostor pro oslovení vhodných sponzorů.

VČELAŘSKÉ POTŘEBY A POMŮCKY
Seznam včelařských či vzdělávacích pomůcek, kterými by měl časem disponovat 
váš kroužek, nekončí shora uvedeným výčtem. Pomůcky můžeme rozdělit do ně-
kolika základních řazení.

Podle způsoby používání:
• Pomůcky, se kterými budeme prakticky pracovat – zde se jedná o soubor funkč-

ních pomůcek a včelařských nástrojů, které nám budou sloužit přímo při péči 
o včelstva a nácvik jiných navazujících činností. Mohou to být například – úl, 
dýmák, rozpěrák, smetáček, medomet, odvíčkovací talíř, odvíčkovací vidlička, 
síta, úlový stojan, refraktometr, zatavovací trafo a desítky dalších včelařských 
nástrojů a pomůcek.  
Je to většinou první majetek, který se snaží každý kroužek vlastnit a mít jej k dis-
pozici pro svoji praktickou výuku včelaření. Tento materiál ale podléhá používá-
ním opotřebování a tak je jeho pravidelné získávání “nekonečným příběhem“. 

• Pomůcky, které slouží k ukázkám či teoretické výuce – časem kroužek zjistí, že 
je praktické vlastnit i sadu včelařských nástrojů a pomůcek, se kterými se sice 
nepracuje aktivně, ale které slouží jen k teoretické výuce „na sucho“. Výhoda 
je v tom, že jsou většinou k dispozici v klubovně, nejsou špinavé od používání 
a mohou sloužit i jako předměty při různých výstavních a propagačních akcích 
pro veřejnost. Jejich pořízení sice není prioritní, ale pro rozšířené aktivity 
kroužku se časem vyplatí.

Další dělení materiálu a pomůcek, které by mohl mít včelařský kroužek, 
vypadá třeba takto:
• Ochranné včelařské pomůcky
• Pomůcky pro práci ve včelstvu, pro práci s medem, voskem a propolisem
• Pomůcky pro léčení včel
• Vzdělávací pomůcky
• Pomůcky pro nevčelařskou činnost kroužku
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Ochranné včelařské pomůcky – není potřeba moc popisovat. Připomínáme 
jen to, že tyto nezbytné pomůcky (klobouky, vesty, rukavice) by měly mít své 
vlastní místo pro jejich sušení, čištění a skladování. Péčí o ně prodlužujete jejich 
životnost a udržujete ochranné vlastnosti.

Pomůcky pro práci ve včelstvu, pro práci s medem, voskem a propolisem – 
tato kategorie materiálu bude jistě u každého kroužku nejpočetnější a podle jeho 
ekonomického zajištění, délky fungování kroužku a i způsobu včelaření bude 
časem obsahovat mnoho předmětů (doporučujeme si i vést jejich přehled a  mi-
nimálně soukromou evidenci). Některé kroužky mají i sbírku „historických“ a již 
dávno technologicky překonaných a nepoužívaných včelařských předmětů a po-
můcek. Pokud se o ně dobře starají, mají překrásné exponáty pro případné výstavy, 
nebo ukázky tradic včelaření.

Pomůcky pro léčení včel – u těchto specifických pomůcek platí zvláště pravidlo 
bezpečného uložení a zvláštní péče o ně. Jedná se zde i o různá léčiva a chemikálie, 
která by měla být uložená mimo přímý dosah dětí z kroužku. Například v klubov-
ně v uzamykatelné skříňce. 

Vzdělávací pomůcky – významná pozornost při pořizování vybavení včelař-
ského kroužku by se hned od jeho vzniku měla věnovat právě této oblasti. Nefor-
mální výuka a vzdělávání jsou právě tím, čím se mohou včelařské kroužky chlubit 
a prezentovat. Ve vybavení vzdělávacími pomůckami a potřebami jsou největší 
rozdíly mezi jednotlivými včelařskými kroužky v ČR. Některé kroužky nemají sko-
ro žádné, některé vlastní pomůcky, které jim může závidět každá „včelařská“ škola. 
Jejich pořízení sice může být nákladné, ale při troše umění (při práci se sponzory) 
jimi lze postupně každý kroužek dovybavit. Zde jsou některé příklady:
• Fotorámky – nejčastější a nejpoužívanější výuková pomůcka, která by neměla 

chybět ve vybavení žádného včelařského kroužku. Desítky těchto vynikajících 
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pomůcek na svých seminářích pro vedoucí začínajících kroužků již rozdal 
spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s.   Kdo neměl to štěstí, může si fotorámky zakoupit 
v kompletní podobě u jejich tvůrců (Naučné středisko ekologické výchovy 
Kladno – Čabárna), nebo si stáhnout na netu volně přístupné fotopodklady 
v elektronické podobě a sami si tuto pomůcku vyrobit.  

• Modely – v dnešní době lze získat již mnohé modely částí včel, které slouží 
hlavně k výuce anatomie včely. Prodávané modely jsou sice na profesionální 
technické úrovni, ale jejich ceny jsou v řádech tisíců až desetitisíců, což je pro 
většinu kroužků zatím v oblasti snění.  

• Mikroskopy –  dnes patří k běžnému vybavení včelařského kroužku. Jejich 
ceny jsou již na dostupné úrovni, a tak není důvod si alespoň jeden mikroskop 
do včelařského kroužku nepořídit. Ani pomůcky pro výrobu vlastních mik-
roskopických preparátů už nezatíží naši peněženku. Při jejich výrobě znovu 
upozorňujeme na bezpečnost dětí.

• Metodické materiály – tato oblast má zatím velké rezervy. Některé instituce si 
jejich použití uzavřely pro ostatní, jiné je vůbec nezveřejňují a neví se o nich. 
VČELÍ STRÁŽ se snaží vytvářet jednak vlastní metodické materiály a jednak 
oslovovat tvůrce a autory a jejich materiály pak zpřístupňovat veřejnosti. Napří-
klad na stránkách vcelarici.cz. 

• Herbář – zajímavou a dnes již jen výjimečně používanou pomůckou je her-
bář pylodárných a nektarodárných rostlin. Je to škoda, protože při jeho tvorbě 
se děti nejenom poučí na reálných rostlinách, ale i pobaví při jejich hledání 
a zpracování. Dnes se dá realizovat i modernější forma herbáře – elektronický 
naskenovaný herbář.

• Literatura – Každý kroužek by měl mít svoji knihovničku včelařské literatury.  
Desítky titulů nových knih, které v posledních letech najdete v českých knihku-
pectvích, přímo vybízí k načerpání nových poznatků nejenom od českých ale 
i zahraničních autorů. Do knihovny kromě knih můžete zařadit i tematická CD 
a DVD, která lze dnes také snadno získat. Pokud realizujete i půjčování knih 
členům kroužku k přečtení domů, doporučujeme si tyto zápůjčky dobře evido-
vat. Knihy mají vlastnost „mizet“.  

Pomůcky pro nevčelařskou činnost kroužku – pokud váš kroužek plní 
i ostatní funkce a děti se v něm věnují i hrám, soutěžím, výletům, exkurzím, nebo 
táborům, tak se vám zcela jistě časem bude hodit (a nahromadí) spousta doplň-
kového materiálu – míče, dalekohledy, lupy, baterky, sportovní nářadí, karimatky, 
pracovní nářadí, výtvarné a kancelářské prostředky. Nezapomeňte se i o tyto věci 
dobře starat, ošetřovat je a včas je doplňovat. 
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Metodika skenování přírodních materiálů
Nejen včelařským kroužkům mládeže, ale i ostatním milovníkům přírody, sbírek 
a dokumentů představujeme jednoduchou a efektní archivaci nálezů, kdy odpadá 
sušení, lisování, skladování a případná ochrana před škůdci a přitom získává-
me originální a neměnný obraz exponátu, s mnohostranným využitím a lepším 
rozlišením než při fotografování. Skenováním přírodnin nám zajistí plastičtější 
a autentičtější snímek. Pokud skenujeme ploché přírodniny, postupujeme stej-
ným způsobem, jako při skenování dokumentů. Chceme-li ovšem naskenovat 
přírodninu, která je trojrozměrná (např. šiška, bylina i s kořenem, větvička s plo-
dy či květy, mrtvý hmyz, peří, vajíčka apod.), potřebujeme nejdříve vyrobit kryt 
(krabičku) o velikosti A4, který bude sloužit jako pozadí.

Výroba krytu skeneru
Krabičku vyrobíme z kartonu, můžeme použít krabici či její víko, ve které je do-
dáván kancelářský papír. Musíme ji však zmenšit tak, aby měla dno velikosti A4 
a aby byla vysoká maximálně 7 cm. Ke dnu krabičky připevníme bílý papír. Barvu 
pozadí můžeme měnit pouhou výměnou bílého papíru za barevný. 

Skenování
Přírodninu položíme opatrně na sklo skeneru, aby nedošlo k poškrábání, přik-
lopíme ji vyrobenou krabičkou a dále pokračujeme jako při klasickém skenová-
ní dokumentů. 

Doporučujeme výstup ukládat ve formátu jpg. s rozlišením min. 300 dpi, který 
lze pak dále snadno upravovat v běžných fotografických a grafických programech, 
případně využít do prezentací, prohlížečů a k další badatelské činnosti.  

Pro snadnou identifikaci předmětu – sbírky, lze před skenováním přiložit 
popisný štítek (latinský i český název, lokalita nálezu a datum a jméno sběrate-
le) nebo číselnou značku, případně vhodné meřítko, které lze umístit na desku 
skeneru, či na pozadí krytu. 

Nejlepší vše vyzkoušet. S pomocí počítače a tiskárny pak můžete neomezeně 
tvořit sbírková i umělecká díla, ale třeba i jen neobvyklá přání k svátku či origi-
nální diplom pro každou příležitost.  

Upozornění 
Neskenujte pohybující se živočichy, výsledku nedosáhnete. Za účelem skenování 
neusmrcujte živočichy a netrhejte chráněné rostliny! 

Za Naučné středisko ekologické výchovy 
Dana Belušová 
nsev.kladno@seznam.cz
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INSTRUKTOŘI
Předpokládáme, že jste erudovaný vedoucí, který dokáže bez problémů zvládat 
svoje dětské svěřence. Při dodržování všech bezpečnostních pravidel, s využitím 
všech svých znalostí a zkušeností je pro vás řízení činnosti kroužku snadné. Do-
konce jste si zajistili svého „druhého“ vedoucího, který vám s vašimi dětmi příle-
žitostně (nebo pravidelně) pomáhá. Přesto ale možná zjišťujete, že při některých 
činnostech a aktivitách vám „někdo“ chybí. Tu schází pár šikovných pomocníků 
při organizování soutěže či sportovní aktivity, nebo by se právě hodilo pár rukou, 
které by pomohly trochu pomalejšímu a „méně zručnějšímu“ dítěti. 
Takovýmto ideálním pomocníkem mohou být právě - INSTRUKTOŘI.  

Pod tímto termínem se skrývají mladí lidé ve věku 15 – 19 let, kteří bývají 
většinou ještě sami studenty středních škol a učilišť. Jak instruktory získat? Jak je 
proškolit? Jak s nimi pracovat?

Pavel Dostalík – mladý instruktor kroužku včelařské mládeže

Kde najít vhodného instruktora?
Klíčový problém zvlášť u právě začínajícího kroužku. Samozřejmě, že mnohem snazší to mají 
kroužky, které již fungují několik let a měly tak možnost si „svého instruktora“ vychovat z řad 
svých dospívajících členů. Pokud zkušený vedoucí již déletrvajícího kroužku je prozíravý, tak 
už od cca 13 let může u svých svěřenců odpozorovat vhodné předpoklady pro budoucí práci 
instruktora. Dobré vlastnosti, které o vhodném kandidátovi mohou napovědět, jsou:
• cit pro kolektivní spolupráci, 
• zodpovědnost a pečlivost, 
• nesobeckost a snaha pomáhat druhým, 
• dobrý vztah k mladším členům kroužku. 
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Pokud se vám v kroužku takové dítě objeví, buďte prozíraví a začněte již na jeho 
přípravě do pozice „instruktora“ pracovat cíleně a s předstihem. O vašem záměru 
ale takto mladému kandidátovi ještě nic neříkejte. Přece jenom je zde riziko, že 
„puberta“ s mladým člověkem natolik zacloumá, že se jeho nyní vhodné vlastnosti 
za rok zcela změní a pak je těžké mu vysvětlovat, proč už s ním do role instruktora 
nepočítáte. I když pak máte pravdu, sdělíte mu to citlivě, tak nemusí každý „pu-
berťák“ vaše negativní byť oprávněné hodnocení přijmout. Můžete pak ztratit jinak 
zvládnutelného člena vašeho kroužku v posledních letech jeho školní docházky. 
Takže radíme – nic neříkat – a potajmu na vytipovaném „instruktorovi“ pracovat.

Kde ale najít vhodného instruktora, když náš kroužek začíná a neměl ještě mož-
nost si někoho „vychovat“? Zde se nabízí několik možností, které jsou ale omezeny 
především velikostí místa působnosti kroužku (jinak se „loví instruktoři“ v mno-
hatisícovém městě a jinak na vesnici s pár stovkami obyvatel) a jednak charakte-
rem středního školství v dané oblasti.
• Najít si instruktora ze studentů žijících i studujících v místě působení kroužku.
• Najít si instruktora ze studentů studujících a přes týden pobývajících na inter-

nátu v místě působení kroužku.
• Najít si instruktora ze studentů žijících v místě působení kroužku, ale kteří studují 

v jiném městě a do svého bydliště dojíždí, nebo tam žijí přes týden na internátu.

Najít si instruktora ze studentů žijících i studujících v místě působení kroužku.
Pokud ve vašem městě (nebo jeho bezprostředním okolí) sídlí některé střední 
školy a učiliště, máte vyhráno. Záleží potom jenom na vás, jakou formou oslovíte 
tamní studenty a jak je získáte pro práci instruktora. Nemusíte se spoléhat pouze 
na vyvěšení letáčků na dané škole, nebo oslovením přes jejich webové stránky, či 
FCB skupiny. Vhodnější formou je nebát se osobnějšího způsobu „náboru“, kte-
rým může být například uspořádání přednášky na téma včely a ostatní opylovatelé 
(v rámci environmentální výuky na školách) a přímé zaujetí a oslovení někoho ze 
studentských posluchačů. Výhoda takto získaného instruktora je jasná:
• je k dispozici sedm dní v týdnu,
• má znalost místního prostředí, tamních institucí i obyvatel,
• snadné zapojení i jeho rodiny do jeho činnosti i aktivit kroužku.

Najít si instruktora ze studentů studujících a přes týden pobývajících na inter-
nátu v místě působení kroužku.
Nábor můžete provést obdobně na škole, nebo máte možnost domluvit se 
pouze s vedením internátu (domova mládeže) a udělat nějakou „náborovou 
akci“ jen v tomto zařízení. Takto získaní instruktoři mají svoje specifika:
• zapojit do činnosti kroužku je můžeme většinou pouze od pondělí do čtvrtka. 

V pátek po vyučování již odjíždí do svých bydlišť a jejich využití o víkendových 
dnech je problematické,
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• v týdnu se jejich čas musí řídit pravidly a řádem daného ubytovacího zařízení,
• mají menší znalost místního prostředí (zvláště v prvním ročníku studia),
• nemožnost, nebo jen omezená možnost spolupráce a součinnost s jejich rodiči.

Najít si instruktora ze studentů žijících v místě působení kroužku, ale kteří 
studují v jiném městě a do svého bydliště dojíždí, nebo tam žijí přes týden 
na internátu.
Nejméně praktická varianta, která omezuje využití studenta pouze na víkendové 
aktivity kroužku, případně na čas prázdnin a státních svátků.

Jak nového instruktora zaškolit?
„Žádný učený z nebe nespadl“, praví jedno moudré přísloví. Ani vy nezískáte pro 
svůj nový kroužek instruktora, který je hned schopen pracovat samostatně a podle 
vašich představ. 

Dříve, než jej představíte dětem v kroužku a než ho zapojíte do kroužkové 
činnosti, věnujte dostatek času jeho přípravě. Základem by měl být osobní indivi-
duální rozhovor mezi čtyřma očima, kde si vzájemně řeknete svoje představy, na-
stíníte svoje možnosti a dáte si jasná pravidla spolupráce. Vy si tím můžete doladit 
poznatky o vhodnosti mladého kandidáta a on se stále ještě může rozhodnout, zda 
„na to má“ a zda instruktora chce opravdu vážně dělat.

Dalším krokem by měla být již konkrétní příprava instruktora. V první řadě pro-
vézt důkladné proškolení o zásadách bezpečnosti při práci s dětmi a o míře zod-
povědnosti, kterou od instruktora budete vyžadovat.  Neuškodí ani probrat postupy 
první pomoci pro případy zranění dětí. Přesvědčte se, že instruktor bude znát postu-
py při krizových situacích – zranění dětí, tonutí dítěte při koupání, požár, nečekaná 
nepřítomnost vedoucího.  Dále instruktora seznamte s náplní a aktivitami kroužku. 
Ať získá jasnou představu o tom, co ho může čekat. Vybraný instruktor nemusí být 
nutně „včelař“ – není vůbec problém, že i on se bude tomuto tématu věnovat od za-
čátku spolu s dětmi. Účelem instruktora není být pomocníkem při samotné výuce 
včelaření. U včel je jeho hlavní úlohou pomoc při udržování pořádku a zájmu dětí – 
zkrátka, aby děti u včel „nezlobily“ a vedoucí se mohl plně věnovat výkladu a výuce.

Jak s instruktory dlouhodobě pracovat?
Práce s instruktory má svá specifika spojená s jejich věkem, zkušenostmi i s úkoly, 
které po nich budeme vyžadovat. Nezapomínejte, že jsou to stále ještě dost mladí 
lidé (do jejich 18 let ještě neplnoletí), kteří od vás budou potřebovat také pomoc-
nou ruku v rámci jejich činnosti. 
• Vytvořte si pravidelné individuální „posezení“ (v prvním roce jeho činnosti 

minimálně jednou za měsíc), kde si v klidu rozeberete jeho činnost, co by mohl 
dělat jinak, co mu dělá z jeho a vašeho pohledu problémy, naopak co dělá dobře 
a v čem ho chválíte (na pochvalu nikdy nezapomínejte). 
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• Vypracujte si společně konkrétní plán vzdělávání každého instruktora. Zde jim 
stanovte jasné cíle, kterých by chtěl instruktor sám dosáhnout a co byste chtěli, 
aby se v daném období naučil on. Umožněte mu v rámci možností jeho sebe-
vzdělávací představu realizovat – například osobní konzultací, doporučením 
odborníků, literatury, …

• Poskytněte instruktorům možnost účasti na vhodných vzdělávacích kurzech a ško-
leních v různých vhodných oborech – zdravověda, pedagogika, včelařství, atd.

• Dejte svým instruktorům dostatek prostoru pro vyjádření svých nápadů, iniciativ 
a návrhů na změny. Mladí lidé mají mnohdy nápady, které by byla škoda nevyužít!

• Umožněte svým instruktorům účast na akcích, kde se budou setkávat s ostatními in-
struktory a kde si mohou vyměňovat svoje vznikající zkušenosti. Mohou to být napří-
klad Celostátní setkání instruktorů, která každoročně pořádá VČELÍ STRÁŽ, z.s.
Svoje instruktory již od začátku aktivně zapojujte do plánování, přípravy a re-

alizace všech akcí, které váš kroužek pořádá i pro veřejnost. Berte je dle možností 
například i na přednášky a besedy, které děláte na školách, nebo na vybraná jednání 
se sponzory či zástupci úřadů. Budujte v nich postupně pocit „důležitosti“, čímž po-
silujete i jejich zodpovědnost. Z dobrého instruktora může časem být váš vynikající 
„druhý vedoucí“. A kdo ví, zda časem nezaloží sám svůj kroužek, nebo jednou po vás 
nepřevezme roli vedoucího vašeho včelařského kroužku. Instruktoři mají svým vě-
kem i mladistvými názory k dětským členům vašeho kroužku mnohem blíže než vy. 
Často se stává, že je děti mají na první pohled „raději“, než vás. Nikdy na ně „nežár-
lete“ – naopak, mějte radost, že jste dobře vychovali nejen děti ale i instruktory!

Foto - Mladí instruktoři včelařských kroužků při přípravě soutěže pro mladé včelaříky.



97

BŘEZEN
„Březen, za kamna vlezem.“ Tohle staročeské přísloví by už rozhodně nemělo platit 
pro náš včelařský kroužek. Naopak, včely již dávno zvýšily svoji aktivitu, ale i pří-
roda se probouzí po zimním klidu a nabízí nám nepřeberné množství možností 
pro naše kroužkové akce a aktivity.

Dnešní mládež si přírody a činností venku pod širým nebem moc neužije. Je 
proto vhodné, když mnohé naše kroužkové aktivity dokážeme přenést ven. V břez-
nu již bývá mnoho dní pěkné počasí, které nám nabízí prostor pro vycházky, výlety 
i samotnou výuku venku. 

JARNÍ PROCHÁZKY A VÝLETY
Březnové počasí bývá sice ještě nevyzpytatelné, ale některé dny nám již umožňují 
uspořádat pravidelnou schůzku venku, třeba jako „přírodovědnou procházku“. 
Každý kroužek určitě má ve svém okolí spousty dostupných míst, kde příroda na-
bízí možnosti k pozorování rostlin či volně žijících živočichů. Když se nezaměříme 
jenom na chůzi po silnicích, polních či lesních cestách, ale odvážíme se i opatr-
ně „šlápnout mimo ně“, objeví se nám všude množství tipů pro naše kroužkové 
bádání, pozorování a získávání vědomostí. A nemusí to být vždy pouze o včelách. 
Včelařský kroužek by své členy měl vzdělávat ve znalostech přírodních procesů 
zcela komplexně. Taková jarní procházka k tomu má mnoho předpokladů. 

Ovšem i ta klade na vedoucího určité nároky. Nikdy nepodceňujte zodpovědnou 
přípravu ani nad tak jednoduchou aktivitou, kterou je vycházka do přírody. Věřím, že 
vaše botanické i zoologické znalosti jsou dostatečné, abyste je mohli přenést na děti. 
Ale nikdy neuškodí si své znalosti zopakovat, nebo doplňovat o nové, neustále se vyví-
jející poznatky. Jak se na takovou jednoduchou přírodovědnou procházku připravit?
• Dopředu si vyhledejte trasu uvažované procházky. Berte ohled na omezený čas, 

který jí chcete věnovat, na věk 
a fyzické možnosti dětí, na ná-
ročnost terénu i na to, co v da-
ném čase můžete po trase vidět.

• Zjistěte si z co nejvíce zdrojů 
s jakou květenou a živočichy 
se budete moci v tuto dobu 
setkat. Oživte si jejich podobu 
(např. obrázky z internetu) 
a zopakujte si, co o nich sami 
víte, nebo si k nim vyhledejte 
nové zajímavé informace.
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• Připravte si pomůcky pro jejich pozorování (dalekohled, lupa, mobilní mikroskop).
• Nezapomeňte si vzít fotoaparát pro zadokumentování nálezů i vašich aktivit.
• Připravte si soutěže a hry, které zařaďte do programu vycházky. Po zimě nikdy 

neuškodí zařadit do vycházky i trochu více sportovních aktivit.
• Předem poučte děti, jak se mají na vycházku vybavit (vhodné oblečení a obutí) 

a co si mají vzít s sebou (psací potřeby, zápisník, svačinu, pití) nebo zda mají i jiný 
úkol – například najít informace k některým částem trasy, či možným nálezům.

• Ověřte si, že děti znají přesně čas a místo srazu (nemusí to být tradiční mís-
to před klubovnou). Jarní vycházky bývají časově omezeny a je škoda čekat 
na opozdilce.

• Počasí je vrtkavé, a tak si nezapomeňte připravit i náhradní program do klubovny.

BOTANIKA -  HERBÁŘ
V březnu můžeme už také začít, třeba na výše jmenovaných přírodovědných 
procházkách, s praktickým procvičováním botanických znalostí. Nektarodárné 
a pylodárné rostliny dávají hlavní složky potravy včel – pyl a nektar. Je proto zcela 
logické, že mladé včelaříky musíme naučit rozpoznávat alespoň ty nejzákladnější 
druhy. Včelařský rok má odlišné členění než rok kalendářní. Jeho části  -  PŘED-
JAŘÍ (časné, vrcholné, pozdní) – JARO (časné, vrcholné, pozdní) – ČASNÉ LÉTO 
– PLNÉ LÉTO – PODLETÍ – PODZIM – ZIMA jsou snadno oddělitelné právě 
pomocí květu „signální rostliny“. Alespoň ty bychom měli děti z kroužku naučit 
bezpečně poznat již v prvním roce působení. V dnešní internetové době se dají 
snadno získat pěkné obrázky každé požadované rostliny a to ve všech částech je-
jich vegetačního růstu. Ale poznat rostlinku v přírodě je potom něco úplně jiného. 
Začněte s tím hned od začátku výchovy mladého včelaře. Vašim dětem se tato 
znalost bude hodit nejenom ve škole, ale  i na různých ekologických a včelařských 
soutěžích (např. celostátní včelařský soutěž ZLATÁ VČELA).

HERBÁŘ
Jednou zajímavou formou výuky botaniky, která je ale v posledních letech málo 
využívána, je tvorba vlastního osobního, nebo „kroužkového“ herbáře. Jeho výroba 
je naprosto jednoduchá a všeobecně známá. Zjednodušeně – najdete vhodnou 
rostlinu – usušíte ji a vylisujete – poté upevníte na list s popisem. Jednoduché. 

„Nejsložitější“ je fáze lisování.
Málokdo má doma skutečný lis na rostliny. Většina lidí tak lisuje rostliny mezi 
novinami pod těžkými předměty. Tato metoda je velmi spolehlivá (pokud ovšem 
měníte noviny), ale není rychlá. Vylisovat rostliny tímto způsobem může někdy 
trvat i celý měsíc. Základem je tedy rostliny umístit do co nejvíce teplého a suché-
ho místa, kde budou schnout mnohem rychleji. 
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Pokud máte nasbíráno dostatečné množství rostlin, můžete vyzkoušet také 
méně tradiční způsoby lisování. Mezi ty patří přežehlení rostlin žehličkou nebo 
jejich usušení v mikrovlnné troubě. Proto raději mějte větší množství kusů od jed-
noho druhu pro případné ztráty. Může se vám uškvařit a rozpadnout hodně rost-
lin, než přijdete na ten správný postup. 

Herbář můžete tvořit z volných listů, nebo do nějakého vhodného sešitu. Při 
popisu rostlin nezapomeňte, že tvoříte „včelařský herbář“, takže u každé rostlinky 
zdůrazněte, zda se jedná o pylodárnou, nebo nektarodárnou rostlinu. Můžete k ní 
přidat i pěknou fotografii. 

Znalost botaniky často není „nejsilnější stránkou“ nejenom začínajících vedou-
cích kroužků. Pokud si nejste jisti svými znalostmi, doporučujeme samostudium 
pomocí již dostupné literatury (např. kniha RNDr. Václava Švamberka – VČELÍ 
PASTVA). Spolek VČELÍ STRÁŽ, z. s.  na svých každoročních kurzech pro vedou-
cí včelařských kroužků věnuje této problematice velkou pozornost. 

Foto z jedné takové vzdělávací botanické procházky.

VČELÍ LOUKA – VÝSADBA STROMŮ
Protože již víme, jak jsou pylodárné a nektarodárné rostliny důležité pro hmyzí 
opylovatele, měla by jedna z aktivit každého včelařského kroužku myslet i na zajiš-
tění jejich dostatku.

Včela medonosná, včely samotářky a čmeláci potřebují kvalitní a pestrou pastvu 
po celé vegetační období. Lán řepky v blízkosti našich včel nám sice zajistí zajímavou 



100

produkci medu, ale pro včely po odkvětu řepky mohou nastat „hladové dny“. Z naší 
přírody mizí rozkvetlé louky, květy obsypané meze a strouhy, v lesích kvetoucí mali-
ny, ostružiny a jiná planě rostoucí květena. Mohou za to především dnešní intenzivní 
zemědělské postupy, způsoby ošetřování lesů, ale i změna v rybářských technologi-
ích. Včelařské kroužky mohou pomoci několika základními způsoby:
• Výsadbou kvetoucích rostlin
• Vytvořením „včelí louky“ 
• Výsadbou vhodných dřevin

Výsadba kvetoucích rostlin
Každý z nás může přispět k pestrosti stravy hmyzích opylovatelů, nejenom pro 
naše včelky, výsadbou kvetoucích rostlin. Na zahrádkách, balkonech, kolem škol, 
…. Vlastně kdekoliv je k tomu vhodný kus místa. Základem je vybrat si pro dané 
prostředí vhodnou rostlinku, vysadit ji ve správnou dobu a pak se o její růst při-
měřeně starat.  Zde není co „okecávat“ - postačí jenom chtít a začít sázet a vysazo-
vat.

Výsadba dřevin
Samozřejmě, že takový vzrostlý nektarodárný strom, nebo pylodárný keř předsta-
vuje pro hmyz mnohem vydatnější pastvu, než záhonek kvetoucích rostlin. Zvláště 
brzy z jara, když včely potřebují mnoho pylu pro svoje potomstvo, jsou rozkvetlé 
vrby se svými jehnědy plnými pylu i pro mnoho dalších opylovatelů hotovým po-
žehnáním.  Právě výsadba vrb by mohla být pro každý včelařský kroužek zajíma-
vou a hlavně prospěšnou činností. 

VRBY – jsou nenáročnými rostlinami, které se dají pěstovat na rozličných 
stanovištích převážně v nížinatém pásmu (některé druhy rostou ale i vysoko v ho-
rách). Známe desítky druhů. Mezi nejznámější patří Vrba jíva, Vrba drasná, Vrba 
popelavá, Vrba košíkářská, Vrba mandlová, Vrba nachová, Vrba americká, Vrba 
rakytníkolistá, Vrba křehká, Vrba bílá, Vrba ostrolistá a další. Vrby lze snadno roz-
množovat generativním a vegetativním způsobem. Jejich užitečnost může být pro 
kroužek i v produkci proutí. To se využívá v košíkářství a může rovněž obohatit 
nevčelařské činnosti kroužku.  

K pěstování vrby se hodí pozemky v nížinách, které nepřicházejí v úvahu pro 
pěstování jiných plodin. Nejlépe na půdách hlinitých a hlinitopísčitých, které jsou 
i v létě dostatečně vlhké. Nesmí to však být pozemek zamokřený s vysokým stavem 
spodní vody, protože kořeny nesmí být stále ve vodě, musí k nim mít přístup vzduch. 
Příliš vlhké stanoviště se musí proto alespoň jednoduše odvodnit prokopanými pří-
kopy. Vrba se ovšem může sázet i na jiných pozemcích, nevhodné jsou hlavně prud-
ké svahy. Dáváme si také pozor na pozemky přehnojené splavením hnojiv z okolí.

Vrbové řízky stříháme co nejtěsněji před výsadbou, aby nevysychaly. Tlustou 
spodní část odstřihneme a ze střední části nastříháme řízky 20-25 cm dlouhé 1 cm 
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nad vrchním očkem. Kratší řízky používáme v mokrých půdách, delší řízky 25 cm 
dáváme do půd sušších. Před výsadbou je uložíme na stojato do chladna a sucha 
spodní částí do písku nebo zeminy, aby nevysychaly. Pro výsadbu prutníku je dů-
ležitý spon. Řídíme se bonitou půdy. V dobrých půdách sázíme hustěji, v horších 
půdách nebo ve špatných půdách volíme spon řidší. Uvažujeme i růstové vlastnosti 
vrb. Bujně rostoucí vrby (konopina, mandlovka) sázíme do sponu 60 x 10 cm, střed-
ně bujné (americká, rakytníkolistá) sázíme do sponu 60 x 12 cm a slabě rostoucí vrby 
(rakovice, červená) do sponu 60 x 5 cm a více. Vzdálenost řádků volíme 50-60 cm 
pro snadnější kultivaci strojem. Při hustém sponu se proutí nevětví, vyrůstá štíhlé 
a rovné a naopak. Při výsadbě prutníku (kdy počítáme i s produkcí proutí na koší-
kářství) je nutno počítat s úhynem sazenic 15% a vznikem mezer v řádcích.

Nejvhodnější je časné jako, při pozdější výsadbě bývají řízky dosti narašené. Když se 
z oček řízku již vytvoří větvičky a po délce řízků vyrůstají kořínky, které se při výsadbě 
ulamují, vrbová sazenice je oslabena a pomalu se rozvíjí. Teplé jarní větry způsobují 
vysychání řízků. Proto sázíme do kypré, dobře zpracované půdy, jen částečně oschlé. 
Prutník se dá vysazovat i na podzim, a to v případě, když pozemek na jaře bývá zapla-
vován vodou a výsadba prutníku by byla pozdní. Při podzimní výsadbě prutníku je ne-
bezpečí nadzvednutí řízků mrazem, proto zatloukáme hlouběji do země. Vlastní sázení 
je za kovovými bodci, kde jeden sázející dělá vpichy do půdy a druhý do připravených 
otvorů ihned sází řízky očky nahoru, než se sesype půda. Tento způsob je nejšetrnější 
a nejkvalitnější s malým úhynem sazenic. Na dobré výsadbě, přípravě pozemku a sad-
by před výsadbou velmi záleží, protože prutník je zakládán na 15 a více let. Existují 
také další způsoby výsadby, ale jsou málo šetrné a tudíž nevyužívané.

Výsadba různých druhů stromů včelařským kroužkem v Mikulovicích
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Vytvoření VČELÍ (HMYZÍ) LOUKY
VČELÍ LOUKA je dokonalé soužití obrovského množství druhů kvetoucích 
rostlin, trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů 
a půdních organismů. Některé z nich by nebyly schopné žít samostatně, bez 
vztahů, které vytvářejí s okolními organismy. Louky jsou pomocí druhové skladby 
schopné přizpůsobení se různým podmínkám. Snáší sucho, vlhko, slunce, polostín 
či stín a nejrůznější typy půd. Na louku nemusíte mít velké plochy, můžete si ji 
založit i na malém prostoru.

VČELÍ LOUKA nepotřebuje humózní půdu, ba naopak. Vyberte jí tedy pro největ-
ší efekt pokud možno slunné místo, které nemusí být příliš úrodné. V úrodné prohno-
jené půdě by převládly agresivnější a mohutnější dužnaté rostliny. Z toho důvodu se 
po seči všechna pokosená hmota odstraní, protože by produkovala při rozkladu dusík 
a stínila by. Hmotu lze s výhodou použít třeba na mulčování keřů a stromů.

Sečení je nutno provádět alespoň jednou ročně (ne však víckrát než 3x), abyste 
zastavili pokračující přírodní sukcesi, jejímž cílem by bylo náletem semen stromů 
vytvořit les. Dalším důvodem je zastavit bujení agresivnějších trav a rostlin, tedy 
produkci velké zelené hmoty, která opět „zúrodní půdu“ a zahubí luční květiny. Je 
to určitý paradox květnatých luk. Jak ale bylo zmíněno výše, když seno ponecháte 
na pozemku jako mulč tam, kde je potřeba, koloběh živin není narušen. 

Též ze zanedbané, přerostlé a málo pestré louky je možno častým sečením během 
2-4 let vypěstovat krásnou louku, do které se navrátí původní rozmanitost květin 
a hmyzu. Důležité je hlavně první posečení a odvezení stařiny. Louku se doporučuje 
vysít ze speciálně namíchané směsi (výrobci již nabízí směsi přímo umíchané pro 
včelí pastvu) a získat již od počátku velkou rozmanitost tam, kde by se pouze s pří-
rodní pomocí vytvářela třeba desítky let, možná déle. Některé druhy již z naší příro-
dy vymizely a nemají se tudíž na náš pozemek odkud vrátit. Novou VČELÍ LOUKU 
vyséváme pokud možno do čisté půdy, nedoporučujeme přisévat do existujících 
travních porostů. Pokud chcete změnit klasický trávník na květnou louku, buď ho 
musíte zrýt a zem srovnat, nebo plochu přes léto důkladně zamulčovat a trávu tím 
zahubit. Pak mulč odstraníte a povrch narušíte jen mělce, aby se dala semena zapra-
covat hráběmi do horní 0,5cm vrstvičky půdního povrchu. A můžete vysévat. Setí je 
nejlepší provádět tak, že luční osivo před rozhozením smícháte se suchým pískem. 
Tím zajistíte správnou spotřebu osiva a nesejete příliš hustě.

A teď si představte, že všechnu tu krásu v tom nejlepším posekáme. Vypadá to 
jako barbarský čin, ale louce to prospívá. Stačí 1-3x ročně. 

Změna podporuje pestrost. Proto doporučujeme na Vaší květnaté louce střídat 
způsoby hospodaření anebo ještě lépe, rozdělit louku na několik částí, které budete 
sekat postupně. Při shodném způsobu hospodaření po několika letech vznikají 
podobné květnaté louky, i když jsme vyseli různé luční směsi semen. To potvrzuje, 
že příroda a způsob hospodaření významně ovlivňují složení květnaté louky. Tím, 
že louku rozdělíte na několik částí, které postupně sečete v různých termínech, 
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rozložíte její vývoj v průběhu roku. Nejen, že se pak můžeme stále těšit z roz-
kvetlých květin, ale především vytvoříme dostatek možností pro život malých 
i větších obyvatel Vaší louky z rozsáhlé živočišné říše. Menší loučku nedělíme, 
ale můžeme ji sekat každý rok v trochu jiných termínech.

Pokud váš kroužek právě založil, nebo se stará již o dříve založenou VČELÍ 
LOUKU, měl by ji využít i v rámci svých propagačních aktivit pro veřejnost. Umís-
těte v jejím okolí (na místě, kde chodí veřejnost) informační tabuli, která poskytne 
vhodné informace o významu hmyzích opylovatelů, potřebě jejich pestré pastvy 
a složení a významu vaší hmyzí louky. Pochlubte se její realizací na svých inter-
netových stránkách, umístěte fotografie z jejího zakládání na nástěnce a také se 
nezapomeňte přihlásit do každoroční celostátní soutěže, kterou pravidelně organi-
zuje spolek VČELÍ STRÁŽ, z. s. (více informací k soutěži naleznete na jejich webu 
– vcelistraz.cz, nebo na webových stránkách – vcelarici.cz). 

RAKOvčelaříci (Rakovník) „Při hledání vhodných míst pro založení VČELÍ 
LOUKY nás napadlo využití právě vznikající nové kruhové křižovatky, která 
v Rakovníku vznikala na okraji města. Stačilo se jenom rozumě domluvit se 
stavební firmou a se společností, která se následně o tamní zeleň bude starat. 
Společně se vybraly vhodné nektarodárné a pylodárné rostliny, které teď v ně-
kolika pruzích nejenom zdobí střed křižovatky, ale poskytují i mnoho potravy 
užitečnému hmyzu. Námitky několika kritiků, že kolemjedoucí auta budou ničit 
na květech mlsající hmyz, se ukázaly pozorováním zcela zbytečné. Auta zde 
nemají takovou rychlost, že by se jim (i hmyz s plnými bříšky nektaru a s košíčky 
pylu) nedokázal vyhnout.“

Střed kruhové křižovatky v Rakovníku s právě kvetoucí levandulí
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ČMELÁCI 
Děti ze včelařských kroužků dobře vědí, že kromě včel existují ještě další skupiny 
užitečných hmyzích opylovatelů. Například takoví „včelí medvídci“ – čmeláci. 
Ještě počátkem minulého století bylo ve světě několik set druhů čmeláků a v České 
republice se jich běžně vyskytovalo téměř 30 druhů. To už je ale pouze smutná 
minulost. V posledních desetiletích u nás některé druhy zcela vymřely a mnoho 
jiných druhů je na pokraji vymizení. V jiných zemích je úbytek čmeláků ještě dra-
matičtější. Například v USA je zaznamenán pokles o neuvěřitelných 90%, ve Velké 
Británii je to „pouze“ o 60%. A vymírání dalších druhů se nezadržitelně zrychluje

Je s podivem, jak málo toho o životě těchto včelích medvídků víme a jak trestu-
hodně málo si uvědomujeme, že v době všeobecného poklesu počtu včel v přírodě, 
jsou čmeláci skoro poslední alternativou pro opylení květů a dobrou úrodu. Bez 
jejich přítomnosti jsme totiž ochuzeni nejen o pohled na jejich krásně zbarvené 
tělo a obratné přelétání z květu na květ, ale i o všechna ta jablka, hrušky, švestky 
a jiné zdravé dobroty na našem stole. Někteří z nás si sice už skoro myslí, že tohle 
vše roste v regálech hypermarketů nebo ve velkoskladech. Ale doposud tomu tak 
není a určitě nikdy nebude. Přitom čmeláci jsou oblíbeni u dětí i dospělých. Máme 
je rádi pro jejich vzhled, mírumilovnost ale i pro jejich pracovitost při opylování. 
Přesto, vědomky i nevědomky, způsobujeme jejich úbytek a jejich krátký život 
děláme ještě komplikovanější. 

Může se zdát logické a skoro přirozené, že mají včelaři k chovu čmeláků blízko. 
Skoro opak je ale pravdou. V České republice se chovem čmeláků zabývá mnohem 
více „nevčelařů“. Proč? Přiznejme si, že mnoho včelařů má svoje včelky „pro zisk“. 
Proto, že mu dávají různé druhy včelích produktů (med, vosk, propolis, mateří 
kašičku, pyl), kterými uspokojuje své potřeby, maximálně potřeby své rodiny, ane-
bo přímo pro finanční zisk vzniklý jejich prodejem. V tom lepším případě je v tom 
i nějaké to „ekologické myšlení“, že si uvědomuje potřebnost včel pro okolní pří-
rodu. Oni to sice především „velkovčelaři“ neradi slyší, ale kdyby tomu tak nebylo, 
tak co by je „ekologického“ vedlo k tomu mít na jednom místě včelí stanoviště s 30 
a více včelstvy? Na vlastní spotřebu už je to „nad míru“ a o bezprostředním eko-
logickém přínosu můžeme již polemizovat. Včely se prostě včelařovi vyplatí nebo 
si alespoň „vydělají“ na náklady spojené s jejich chovem! Čímž samozřejmě vůbec 
nezlehčujeme jejich význam pro přírodu a především pro pěstování zemědělských 
plodin. Ne nadarmo je včela čtvrté nejvýznamnější hospodářské zvíře. A včelaři 
jsou tak významnými „spoluproducenty“ našich potravin. U chovatelů čmeláků je 
jejich důvod, věnovat se právě jim, trochu jiný:
• Čmelákům se nedá odebírat med ani pyl pro vlastní a komerční potřebu chovatele.
• Chov čmeláků je specifický a odlišný od známých a zažitých způsobů včelaření. 
• Chov čmeláků stojí určité prostředky, které se jejich chovateli hmotně nevrátí.

Proč to tedy chovatelé čmeláků (pomineme-li komerční farmy na velkoproduk-
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ci čmeláků do velkoskleníků) vlastně dělají? Zde můžeme s klidným svědomím 
říci, že je to pro jejich lásku k přírodě, snahu o zachování biodiverzity, pomoc za-
chovat tyto nedoceňované opylovatele a jejich činností i zajišťovat lepší opylování 
rostlin v bezprostředním okolí „čmelínů“. 

Čmelákům může pomoci nejen ten, kdo má alespoň malý kousek zahrady nebo 
třeba balkon v panelovém domě a ale i ten, který nevlastní vůbec nic. Takže pomo-
ci můžeme opravdu každý. A to je skvělé. 

Chov čmeláků je právě proto další ideální činností, kterou by se mohl (a měl) 
zabývat každý správný včelařský kroužek. Vždyť dětem nejde jenom o ekonomický 
zisk, ale i o něco jiného.

Odměnou nám budiž nejen rostoucí populace čmeláků v našem okolí, ale 
i nové poznatky a zkušenosti při pozorování čmeláků při letu z květu na květ nebo 
dění v okolí nebo uvnitř našeho čmelína.  A vězte, že je to odměna k nezaplacení, 
bez které se časem neobejdete. 

A pozor, sousedé vás brzy budou napodobovat. Jak říkají latiníci – EXEMPLA 
TRAHUNT (příklady táhnou).

Členové včelařského kroužku pozorují dění u svého čmeláčího úlku

JAK SE STÁT CHOVATELEM ČMELÁKŮ? 
INFORMACE - Pokud se rozhodnete, že se váš včelařský kroužek začne věnovat cho-
vu čmeláků, bude především na vás, vedoucích kroužku, abyste získali potřebné rady 
a ty správné informace. Existuje již doporučená literatura od zkušených a dlouholetých 
chovatelů (např. příručka ČMELÁCI – CHOV A PODPORA ČMELÁKŮ NA ZA-
HRÁDKÁCH I VE MĚSTECH - od autorů M. Stuchl, J. Slavík, J. Čížek, V. Ptáček, 
P. Dlouhý,  A. Votavová), nebo se dají informace snadno získat na internetu.
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MÍSTO – Najít vhodné místo pro umístění vašeho kroužkového čmeláčího úlku 
bude asi to nejsnazší. Úlky nejsou náročné na prostor a ani kolonie čmeláků ne-
jsou pro své okolí tak „nebezpečné“, jako například úl se sebemírnějšími včelkami. 
I malá zahrádka nebo dokonce balkon může být vhodným stanovištěm.

ÚLEK – Po načerpání informací si můžete svůj čmeláčí úlek sami v kroužku 
vyrobit, nebo si jej zakoupit v některém internetovém obchodě. Typy úlků jsou 
různé. My vám doporučujeme rovnou získat takový, který má minimálně klapku 
proti zavíječům, chodbičku uvnitř úlku a vhodně vyřešeno větrání. Náplň úlku si 
již zajistíte sami.

ČMELÁCI -  To je největší „problém“. Ve hře jsou vlastně jenom tři možnosti.
• ČEKAT – pokud již máte vhodný úlek, správně vyplněný a dobře umístěný, 

můžete z jara čekat a doufat, že ho najde nějaká čmeláčí samička, která po zim-
ním spánku pátrá po vhodném prostoru pro zahnízdění. Zde se nedá moc 
dělat, jenom čekat. Trochu si můžete zvýšit šance přidáním do úlu trochu ma-
teriálu, který je již „navoněn“ z bývalého čmeláčího hnízda, nebo trochu „voní“ 
myšinou (některé druhy čmeláků využívají k zahnízdění staré myší díry). Také 
můžete samičku trochu nalákat vysazením do blízkosti úlku nějaké vhodně 
kvetoucí rostliny.

• KOUPIT -  Ideální by bylo získat (koupit) čmeláčí rodinku od nějakého oprav-
du odpovědného a zkušeného chovatele čmeláků. Jenomže takových je zatím 
dost málo a zdaleka nestačí uspokojovat potřebu zájemců. Běžnější je, že se noví 
zájemci o chov čmeláků snaží je získat od velkoprodejců. Čmeláci patří mezi 
chráněné živočichy a na jejich laboratorní odchov a vypouštění zpět do příro-
dy je nutné povolení příslušných orgánů. Pro povolení je nutné doložit, že se 
jedná o původní čmeláky, kteří návratem do přírody nezpůsobí žádné škody. 
Všichni čmeláci, kteří jsou k nám dováženi ze zahraničí, toto povolení nemají. 
V zahraničních velkochovech je možné si zakoupit čmeláky, kteří jsou šlechtěni 
na výkon a vysokou produkci nových královen. Obvykle také dochází ke změně 
jejich genofondu přimísením genů jižnějších výkonnějších poddruhů. Vypou-
štěním takových čmeláků pak dochází k narušení už tak křehké rovnováhy 
v čmeláčí populaci a může dojít k vytlačení ostatních vzácnějších druhů čmelá-
ků. Vyšlechtěný čmelák totiž silně konkuruje ostatním čmelákům v potravních 
zdrojích a obsazuje přirozená hnízdiště. Může se pak stát, že za pár desítek let 
tak sice budeme mít na zahradě čmeláky, ale místo 10 druhů jen ten jeden.

• CHYTIT – zde je několik rad převzatých z internetové stránky – čmeláci.cz.
• „je možné se pokusit i o další doporučovaný a ohleduplný způsob, který vý-

razně zvyšuje pravděpodobnost využití umělého čmeláčího hnízda. Můžeme 
samičku v přírodě odchytit, co nejrychleji ji přenést do čmelína.  Protože je 
však čmelák zákonem chráněn, správně bychom měli o svém záměru šetrné-
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ho přenosu čmeláka do umělého čmelína informovat nejbližší orgán život-
ního prostředí a vyžádat si jeho souhlas. Ale v situaci, kdy čmeláků v přírodě 
zoufale ubývá, a my se snažíme pouze matku na chvíli šetrně odchytit a na-
bídnout jí kvalitní útulek pro vznik čmeláčí rodiny, je toto nařízení kontra-
produktivní, ale to je na delší diskuzi. V té by šlo podobně argumentovat, 
že při přenosu žab přes silnici v době jejich migrace takové povolení nikdo 
nevyžaduje, přestože i žáby jsou zákonem chráněny.

• Je potřeba mít na paměti, že matky po probuzení na jaře potřebují nejdříve 
pár dní na posílení (vyhledávají především časně kvetoucí jívy) a teprve poté 
začnou hledat útulek pro založení potomstva. Při této činnosti si nevšímají 
květů a královnu celkem snadno v této době chytneme.  Pozor!  Královnu 
(v březnu a dubnu jsou všichni čmeláci samičky – královny po přezimová-
ní)  zkusme chytit pouze při tomto evidentním hledání, nikdy při odpočin-
ku, na květině nebo dokonce už s kuličkami pylu na zadních nohách – to už 
si hnízdo někde založila.  V takovém případě se chycená samička v našem 
úle neusadí, chytali jsme ji zbytečně a je třeba pátrat dále.

• Je dobré vědět, že královna (stejně jako dělnice – trubec nikoliv) má žihadlo, 
nechová se však jako včela medonosná nebo vosa. Nebodne vás, pokud ji 
rukou nezmáčknete. Případné bodnutí čmelákem snášejí lidé /kromě alergi-
ků/ většinou lépe než od včel medonosných či vos. Čmelák sám na člověka 
neútočí, a to i v případě, že budete v bezprostřední blízkosti jeho úlu. Pokud 
vás přesto u úlu obletuje, je to proto, že registruje předmět, který tam dříve 
neměl v paměti, případně ho na chvilku zaujme, hlavně modrá barva, jako 
zdroj potravy. Pouze pokud se budete pokoušet vniknout do úlku v pokro-
čilejším stádiu vývoje roje, je nutno počítat s útokem dělnic zejména někte-
rých druhů čmeláků /např. rokytový, zemní, skalní, hájový/. Útok je téměř 
jistý v období před rozením nových královen, především tehdy je proto 
vnikání do hnízdního materiálu nejen nevhodné, ale i nebezpečné.

• Královnu chytáme pouze ve chvíli, kdy je zjevně vedena hledacím, hnízdícím 
pudem.  To se projevuje tak, že létá pomalu, často klikatě, nízko při zemi či 
při zdech apod., pokouší se zalézat do děr, otvorů atd. Její hledací snaha je 
patrna zcela zřetelně i laikovi.

• K celkem snadnému a šetrnému chycení takové královny potřebujeme 
dvě jednoduché pomůcky: lapač a zaváděč. Lapač je zcela podobný síťce 
na motýly. Na 1-2 m dlouhou tyčku připevníme drátěný kruh o průměru 
cca 20-30 cm tak, aby na něj bylo možno připevnit průhledný igelitový sáček 
nejlépe z tužšího materiálu.

• Hledající královnu polapíme přiklopením lapače k zemi či ke zdi apod. Krá-
lovna pak startuje ke světlu, tj. dovnitř sáčku. Tam ji přemístíme po sevření 
sáčku rukou u drátěného kruhu do zaváděče. Trubkový zaváděč si snadno 
zhotovíme jako srolovanou průhlednou trubičku, třeba z plastových destiček, 
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jíž se může volně avšak těsně posunovat píst o průměru cca 2.5 cm, vyrobený 
např. z násady na koště apod., cca o 5-10  cm delší než je srolovaná fólie. 

• Po přemístění královny do zaváděče ucpeme jeho horní otvor prstem či zát-
kou a přejdeme k úlku. Zaváděč přiložíme uvolněným horním koncem k ot-
voru úlu /tj. k vchodu /. Čím klidnější při této manipulaci královna je, tím 
snáze si uchová svůj momentální hledací pud. Často pak sama vleze do úlu. 
Pokud nikoliv, pomalým, opatrným posouváním pístu přinutíme královnu 
vlézt do vchodu úlu. Po chvíli píst povytáhneme, a pokud se královna ihned 
nevrátí do zaváděče, postoupila do úlu. V tom případě otvor neprůhledně 
uzavřeme útržkem hadříku, krejčovskou vatou či mechem na cca 5 – 10 
minut a královnu v úlku ponecháme bez povšimnutí v naprostém klidu. 
Zejména začátečníci mohou chycenou královnu napřed v lapači přemístit 
do lahvičky se širším hrdlem, kde se uklidní, a odkud ji lze zcela bezpečně 
přemístit do zaváděče. Možné, i když méně efektivní, je pak přemístění krá-
lovny z lahvičky vhozením přímo horem do úlku, kde musí však mít volný 
přístup k východu z úlku. Zavádění do úlku vchodem je spolehlivější, je to 
simulace přirozeného vstupu čmeláčí samičky do budoucího sídliště. Někdy 
může být úspěšné i ponechání královny v úlku celou noc, v tom případě 
však bezpodmínečně s umělým nektarem v mističce / v tomto případě stačí 
roztok pouze kuchyňského cukru, tedy sacharózy/. Úspěch umisťování  krá-
loven, jež hledají usídlení  již několik týdnů, je mnohem menší než u těch, 
jež právě začaly hledat.

• Po výše uvedené době, tedy po 5-10 minutách držení královny v úlku, 
odstraníme ucpávku ze vchodu úlku, a ze vzdálenosti cca 5-10 m bez po-
hybu pozorujeme čmelín.  Královna zpravidla vyleze po 5 až 30 minutách. 
Doporučuje se rozhodně tuto fázi sledovat, neboť se podle chování královny 
při opouštění úlu poměrně bezpečně pozná, jaké má úmysly. Pokud vyleze 
a hned uletí nebo udělá 2-3 kroužky a pak uletí, není většinou naděje na její 
návrat. Královna, která má v úmyslu se vrátit, se zpravidla nejdříve otočí 
směrem k vchodu a pak zvolna stoupá. Dělá malé kroužky a pak je stále 
zvětšuje ve větší výšce, aby si místo zapamatovala. Pokud se královna vrátí, je 
to někdy již za několik minut, častěji však do několika hodin, někdy ovšem 
(podle počasí) až za několik dní; v posledním případě je tak tomu většinou 
u velkého čmeláka zemního. Jestliže se královna nevrátí do 3 dnů, je lepší 
úl nabídnout jiné samičce.  Asi jen těžko budeme celou dobu čekat, zda se 
samička vrátí. Pomoci si však můžeme tím, že ve večerních hodinách (po se-
tmění) vložíme do vchodu úlku útržek svěžího pýru nebo ústřižek papíru, 
který by královna ráno při vylézání vyhodila či odsunula stranou. Tento způ-
sob kontroly přítomnosti čmeláků je nejvhodnější i kdykoliv později, a může 
se to pak provádět už i během dne. Je však nutné, aby útržek či ústřižek 
zakrýval jen asi třetinu otvoru v jeho středu. Pokud by zakrýval celý otvor, 
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zejména královna by mohla v prvních dnech úlek opustit. Uvedená vložka se 
do otvoru vsunuje kolmo a prohnutě dovnitř. Jiný způsob kontroly přítom-
nosti královny je tento: opatrně a bez otřesů sejmeme nejlépe večer za tmy 
stříšku úlku a lehce zatřeseme vatou. Když je královna přítomna, ozve se 
bručením. Pak je nutno rychle úlek uzavřít a pokus už vzápětí neopakovat. 

• Když si královna čmelín zvolila, první den často vyletuje.  V té době úl 
rozhodně zbytečně neotvírejte, nechcete-li královnu ztratit.  Doporučuje 
se zároveň vletový otvor trvale zúžit u větších druhů čmeláků na průměr 
1-1.5 cm, u malých druhů, např. rolního, lučního nebo lesního na 0,8 cm.  
Zúžením otvoru získá královna větší pocit bezpečí a rovněž se zabrání vnik-
nutí malých hlodavců a jiných, zejména větších a agresivnějších čmeláčích 
matek, jež zahubí matku menšího druhu, nebo pačmeláků. Někdy se stane, 
že při umělém zavádění do úlku je královna  přece jen trochu rozrušena 
a může v úlku usnout. V úlku nezahyne, ale po hodinách či druhý den se 
z úlku vyplazí bez zájmu o něj.

• Pokud se pokus nezdařil, celý postup opakujeme s jinou královnou.
• Je nutno dodat, že ne každá královna si nabízený úl zvolí, i když vše děláte 

přesně dle doporučení. Je třeba mít trpělivost a vnímat tuto etapu jako po-
moc čmelákům v přírodě. V úlu zůstane přibližně každá 4. takto přemístěná 
královna. Některé prameny doporučují po odchycení v úle královnu dokon-
ce uzavřít na několik dní, pak samozřejmě s přidáním nektaru v napáječce 
či mističce. Zkušenosti dlouholetých „chovatelů“ čmeláků u nás s tím jsou 
většinou záporné. Královna po této delší době zpravidla ztratí svůj hledací 
pud, ztuhne jakoby ve spánku a po probuzení úl opustí. Proto delší zavření 
raději nezkoušejte.“ 

VČELY SAMOTÁŘKY
Včela medonosná a čmeláci patří mezi nejznámější opylovatele, kterým se dostává 
stále větší pozornosti. Je však jeden druh hmyzích opylovatelů, které zatím unikají 
laické veřejnosti a jsou spíše neznámým a často i zatracovaným hmyzem. Jsou jimi 
VČELY SAMOTÁŘKY.

V České republice žije více než 600 druhů této druhově nejbohatším skupině včel. 
Můžeme je rozdělit do dvou velkých podskupin, a to včel nohosběrných a včel břichos-
běrných. Samotářské včely nemají dělnice, ale jen dokonalé pohlavní formy – samečky 
a samičky. Oplozená samička vyhledá vhodné místo ke hnízdění, sama staví buňky 
a zásobuje je potravou. Na směs pylu a nektaru položí vajíčko a buňku uzavře. Za svůj 
život postaví maximálně několik desítek buněk a většinou uhyne dříve, než se z plodu 
vylíhnou dospělé včely. U některých druhů prodělávají larvy ještě téhož roku proměnu 
a vylétají jako druhá generace. U jiných druhů přezimují mladé včely v buňkách a vyletu-
jí až na jaře příštího roku. Další druhy zimují jako larvy a v následujícím roce se kuklí. 
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Většina samotářských včel má jen jednu generaci do roka. Velmi pestré jsou 
také způsoby hnízdění samotářek. Mnohé druhy budují rozmanitá zemní hnízda, 
která najdeme nejsnadněji na prosluněných místech s tužší půdou, např. na pol-
ních cestách. Hnízdo se prozradí malým kopečkem vyhrabané zeminy s dobře 
patrným centrálním vchodem. Jiné druhy hnízdí v hliněných svazích a stěnách 
z hliněných cihel; další druhy používají již hotové dutiny, které si pouze vhodně 
přizpůsobí a upraví. Tak můžeme hnízda samotářek najít ve stéblech rákosu, v du-
tinkách střešních tašek, v dřevěných trámech v opuštěných chodbách po larvách 
jiného hmyzu a dokonce i v prázdných ulitách hlemýžďů. ˇ

Život včel samotářek je nesmírně pestrý a zajímavý tak, jako jejich mnohá česká 
jména: Zednice, Šedosrstka, Čalounice, Pískorypka, Vlnařka, Hedvábnice, Plosko-
čelka, Maskonoska, Dřevobytka, Ruděnka, Olejnice a další. 

Bylo by neodpustitelné děti ve včelařských kroužcích neseznamovat s tímto 
druhem včel. Jejich význam bude stále více stoupat i přes ohrožení všeho hmyzu, 
nejenom jich samých.
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HMYZÍ HOTEL - BROUKOVIŠTĚ

HMYZÍ HOTEL  – Pro užitečný hmyz ubývá v přírodě nejenom rozmanitý 
a pestrá pastva, ale také přirozené prostředí, ve kterém by mohl žít, klást vajíč-
ka nebo „vychovávat“ svoje larvy. Platí to i pro výše zmiňované včely samotář-
ky. Hmyzí hotel je uměle vytvořená skrýš pro velké množství užitečného hmy-
zu. Kromě úkrytu mu může sloužit i ke kladení vajíček a pro následný zdárný 
vývoj larev. Jednoduchost vytvoření takového „hmyzího obydlí“ a možnost jej 
umístit prakticky kdekoliv, z něj dělá ideální prostředek k rychlé a účinné po-
moci našim hmyzím pomocníkům. Navíc je takový domek ideální edukativní 
pomůckou, kde můžeme dětem krásně a názorně ukazovat a předvádět mnohé 
přírodní děje a zákonitosti. 

Vytvořit si takový hmyzí hotýlek může být docela snadné. Hotel můžete vyrá-
bět s dětmi, uvidíte, jak při vhodné motivaci budou z jeho tvorby a při následném 
pozorování „broučků“ nadšené. Stačí jenom nalézt vhodné místo k umístění, zvolit 
přiměřenou velikost, nasbírat dostatek různorodého přírodního materiálu a s tro-
chou šikovnosti se pustit do jeho stavby.
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STAVBA HMYZÍHO HOTELU
• Materiál by měl být ideálně přírodního původu, pro hmyz bude mít povědo-

mou strukturu a nebude se zdráhat v něm usadit.
• Dřevo použité na výrobu krytu hmyzího domku by nemělo být žádným způso-

bem nalakované nebo chemicky ošetřené, cizí pach by mohl hmyz odradit.
• Vzniklý domeček by měl být ideálně 15–40 cm hluboký a měl by mít zadní 

stěnu (postačí i pletivo), aby se hmyz mohl usadit hluboko a nebyl ohrožen 
hladovým ptactvem.

• Při volbě rozměrů myslete i na to, kolik náplně máte k dispozici, v domečku by 
mělo být vše tak naskládané, aby při postavení na stranu nic nevypadávalo.

• Konstrukce hmyzího hotýlku by měla mít stříšku, aby do výplně nezatékalo 
a netvořily se v ní plísně.

• Hotel doporučujeme umístit alespoň metr nad zem na suché místo (pokud 
v hotelu nechceme exkluzivně hmyzí klientelu, můžeme pod domek nahroma-
dit trávu, listí, či klacky, které budou příbytkem například pro ježky či ještěrky), 
také by měl být na přímém slunci a směřovat na východ či na jih.

• Pokud si nemůžete kryt vyrobit doma, můžete použít například kokosové sko-
řápky, květináče, krabice či pixly od vína, plechovky, PET lahve, ad.

• Nejlepší doba k instalaci hmyzího hotelu na vaši zahrádku je počátkem jara. 

NÁPLŇ HMYZÍHO HOTELU
• Pro volbu náplně platí stejné pravidlo jako pro konstrukci, převažovat by 

měly přírodní materiály.
• Můžeme vytvářet buď zahuštěnější náplň, například ze šišek či suchého listí, 

ve které se nám usadí například berušky nebo škvoři.
• Nebo si vytvoříme náplň navrtáním chodbiček do pevných materiálů, 

vhodné jsou klacíky, dřívka, špalky či cihly. Pokud nechceme vrtat, zvolí-
me náplně, které již chodbičky mají, jako bambus, stébla slámy či kartono-
vý papír. V takových chodbičkách se zabydlí především včely samotářky 
nebo zlatoočka.

• Do pevných materiálů navrtáváme chodbičky 3–10 cm hluboké o různorodých 
průměrech, postačí nám k tomu běžná vrtačka. Dřívka či špalky přiřízneme 
tak, aby nepřesahovala hranici konstrukce a nebyla tak vystavena dešti.

• Všechen materiál použitý pro náplň by měl být vysušený, aby nám hmyzí hotel 
nezačaly obývat plísně. 

• Použít můžeme například: provázky, drátky, stébla rákosu, suchou trávu nebo 
listí, šišky, nalámané větvičky, staré cihly, prázdné makovice, kůru, mech, bu-
kvice, žaludy, sušenou levanduli, sušené jehličí, kartonový papír, plastová brčka, 
bambus, kamínky.

• Každý rok by se měla náplň hmyzího hotelu dobře zkontrolovat a použité nebo 
jinak znečištěné části, ve kterých nenalézáme živé larvy, vyměnit za nové.  
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Spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s. vyhlašuje každý rok Celostátní soutěž – HMYZÍ HOTEL.
Do této soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy, které v posledních 
dvanácti měsících sami vytvořili nový hmyzí hotel. Stačí jenom zaslat jeho foto-
grafii, popis a kontaktní údaje a i vy se můžete dané soutěže účastnit. Jsme moc 
rádi, že kromě včelařských kroužků se do soutěže každoročně hlásí třídní kolektivy 
z mateřských, základních i středních škol. Je povzbudivé, že rok od roku přibývá 
i soutěžících z řad firem a společností, které péči o hmyz a opylovatele zařadily 
do svých ekologických aktivit. Tradičně stoupá i počet jednotlivců, kteří si různě 
veliké, nápaditě tvarované a rozličně vyplňované hmyzí hotely umísťují u svých 
domů, na svoje zahrádky, nebo jenom balkony panelových bytů. Děkujeme jim 

Veronika J. (členka včelařského kroužku RAKOvčelaříci, Rakovník). Před 
několika lety jsme se v kroužku rozhodli, že si před klubovnou postavíme veliký 
hmyzí hotel. Na schůzce jsme si jej nakreslili a šikovný řemeslník nám jej vyrobil 
v „nadživotní“ velikosti. Protože jsme zjistili, že jeho jednotlivé šestiúhelníkové 
buňky pojmou hodně rozličného materiálu, vymysleli jsme si fígl pro jeho 
zaplnění. Oslovili jsme rakovnické školy, každé jsme přidělili jednu buňku 
a nechali ji vyplnit jejich žáky. Jednotlivé buňky jsme pak ohodnotili z odborného 
i estetického hlediska a vyhlásili jsme vítěze. Vítězná škola od nás dostala 5 
sklenic medu od našich včel.
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i za následné postřehy o životě v jejich hotýlcích, které svědčí o tom, že jednak plní 
svůj základní účel (místo pro hmyz) a jednak umožňují v reálném čase pozorovat 
jejich majitelům život tohoto užitečného hmyzu.

BROUKOVIŠTĚ  - Vedle „hmyzího hotelu“ se včelařský kroužek může pustit 
i do náročnější stavby určené pro mnoho druhů hmyzu. Pokud máte k dispozici větší 
prostor a zdroj dřeva, můžete vytvořit působivé a všestranně užitečné „broukoviště“. 
Broukoviště, to je vlastně skupina kmenů, špalků či velkých větví částečně zakopa-
ných v zemi. Hodí se na něj zejména dřevo tvrdých listnáčů, ideálně dubu, na který je 
v přírodě vázáno velké množství ohrožených druhů hmyzu. Brouci ale nepohrdnou ja-
kýmkoli jiným dřevem. Může to být například dřevo z pokáceného přestárlého stromu 
na zahradě nebo nevyužitý sukovatý nerozštípatelný špalek původně určený na topení. 
A kam takové broukoviště umístit? Ideálně na slunečné místo, ale lepší je ve stínu, nežli 
nikde. Rozliční brouci si k němu najdou cestu velice brzy.  

Dřevo sice časem podléhá rozkladu a bude třeba je postupně doplňovat o od-
umřelé části. Pokud jste ale použili dřevo tvrdých listnáčů, vydrží vaše dílo bez 
údržby několik let.

VAROVÁNÍ - Při tvorbě broukoviště dávejte zejména pozor na bezpečnostní 
pravidla. Stojící kmeny je třeba pevně zakopat minimálně z jedné třetiny do země, 
aby nespadly i v případě, že po nich poleze „neposedné“ dítě. Broukoviště do-
plňte i volně ležícím dřevem, které bude mít ale větší kontakt s půdou. Nabízí tak 
sice větší možnosti úkrytu a potravy dalším živočichům, ale rozklad dřeva bude 
rychlejší. U všech částí broukoviště tak platí, že musí být dostatečně stabilní, aby 
nehrozilo, že někomu způsobí úraz. Ke každému broukovišti patří i informační 
tabule s varováním před možností úrazu.

Překrásné broukoviště  
vytvořené v parku  
v Lysé nad Labem
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DUBEN
„Březen, za kamna vlezem – DUBEN, ještě tam budem“. Ani této staročeské pra-
nostiky bychom se v činnosti našeho včelařského kroužku neměli držet tak doslo-
va. Příroda už se dávno probudila, včelky nám vesele poletují, a tak i naš aktivity 
můžeme směřovat ven. Na duben tady máme jeden zajímavý tip na vaše přírodo-
vědné procházky, nebo výlety.

PÁTRÁNÍ PO VČELÍCH STANOVIŠTÍCH značení stanoviště
Každý včelař v České republice má zákonnou povinnost nahlásit umístění svých 
včelstev na Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH,a.S.), kde jednak 
obdrží svoje evidenční „číslo chovatele“, ale také „číslo včelího stanoviště“. Záro-
veň se umístění včelího stanoviště objeví na veřejně přístupném webovém Portálu 
farmáře, v registru včelstev LPIS.
„Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný 
zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpi-
sy. Základem pro zavedení tohoto přehledu je evidence vedená v Českomoravské 
společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko, a to jednak podle ustanovení § 23 (Po-
vinnosti chovatelů) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon) a podle § 80 (Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září ka-
lendářního roku) a následných ustanovení vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem. Tato podmínka stanovená plemenář-
ským zákonem pro chovatele včel je současně zahrnuta v § 51 odst. 5 zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 
Informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice po-
zemku, na němž má být aplikace postřiků provedena, a minimálně 48 hodin před 
provedením této aplikace, musí zemědělec oznámit dotčeným chovatelům včel 
aplikaci přípravku. Není již potřeba docházet na obecní úřady.“

(Převzato z registru LPIS – ww.eagri.cz) 

V kroužku bychom měli děti se všemi právními aspekty včelaření seznamovat 
a není na škodu je naučit i vyhledávat potřebné informace – například právě v zmi-
ňovaném registru LPIS. Zde můžeme krásně zjistit, kde se nachází v okolí naší klu-
bovny, nebo v okolí našich včel jiná včelí stanoviště. A protože jsou naše děti určitě 
zvídavé, není na škodu se po těchto „sousedních“ včelích stanovištích (třeba zrovna 
v rámci našich dubnových procházek) porozhlédnout. Jistě, většina stanovišť bude 
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asi umístěna na oplocených zahradách a pozemcích. Ploty nebudeme přelézat. Ale 
i tak je dobré o těchto včelách a jejich včelařích vědět. Třeba s nimi můžeme časem 
navázat kontakt a dozvědět se zajímavosti a rady z jejich včelaření. 

Při výpravách do okolí ale můžeme objevovat a navštěvovat i včelí stanoviště, 
která jsou umístěna na volně přístupných, neoplocených pozemcích. Bývají to 
okraje lesů, paseky, polní remízky a další, pro včely i včelaře vhodná místa. Může-
me se na ně podívat?

Pokud se jedná o veřejně přístupné plochy, není žádný právní důvod, který by nám 
zakázal si při dodržování určitých pravidel toto včelí stanoviště prohlédnout. Samo-
zřejmostí je, že se nikdy nedotýkáme žádného zařízení na včelím stanovišti a chováme 
se na něm vždy opatrně vůči včelám i majiteli! Nikdy, nikdy, nikdy neotevíráme cizí 
úly a nesnažíme se zjistit co v nich je!!! Stanoviště si můžeme prohlédnout i je třeba 
vyfotografovat. I z tohoto „venkovního“ pohledu se můžeme dost dozvědět o způso-
bu včelaření či stavu tamních včel docela hodně. Vidíme vhodnost stanoviště, druh 
včelího stanoviště (včelín, včelnice, včelařský vůz) typy úlů, usazení úlů na stojanech, 
množství nástavků pro dané časové období, pohyb včel na česně a další zajímavosti. 
Můžeme také vidět, jak je včelí stanoviště podle předpisů označeno.

Při svých „objevitelských výpravách“ můžete s dětmi ale narazit i na ukázky 
nezodpovědných včelařů. Dětem tyto prohřešky můžete vysvětlit a sami se je mů-
žete pokusit i dořešit s jejich majiteli, včelařskou organizací, nebo kompetentními 
orgány (např. místně příslušnou Státní veterinární správou). Proč bychom se „měli 
namáhat“? Protože se tyto prohřešky mohou nacházet v doletu našich včel a tudíž 
jde i o jejich zdraví a životy.

OPUŠTĚNÉ STARÉ ÚLY A VČELAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ
Možná byste se divili, kolik se nachází ve vašem okolí starých a opuštěných včelích 
úlů, nebo maringotek a polorozpadlých včelínů. Na první pohled je jasné, že se 

Nález zanedbaného včelího stanoviště členy včelařského kroužku
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o ně dlouhou dobu nikdo nestaral. Česna zejí prázdnotou, jsou zanesené pavuči-
nami a uvnitř staré plástve jsou hrozícím epidemiologickým nebezpečím i pro vaše 
včely. Někdy je sice vidět, že z některých česen občas včela vylétá, ale vzhledem 
ke stavu úlů (včelnice, včelařského vozu) je vám hned jasné, že se jedná o „divoké 
včelstvo“, které prázdný úl samo obsadilo a o které se nikdo nestará. Riziko rozši-
řování včelích nemocí z takového opuštěného stanoviště je obrovské!

STANOVIŠTĚ NEUVEDENÁ V LPIS
Pokud objevíte sice pěkné a fungující včelí stanoviště, které není zaneseno v regis-
tru včel LPIS, může jít o signál, že zde včelaří člověk, který nesplnil svoji nahlašo-
vací zákonnou povinnost. Vyhýbá se tak „možnému dohledu“ Státní veterinární 
správy a může (ale také nemusí) být rizikem pro vaše včely v případě, že svoje 
včelstva dostatečně neléčí.
Učte své děti v kroužku zodpovědnosti i na špatných příkladech nás dospělých!  

BRIGÁDY – DEN ZEMĚ
Duben je měsíc jako stvořený pro další aktivitu, kterou bychom měli alespoň 
jednou v roce v našem kroužku realizovat. Je to nějaká forma „veřejně prospěš-
né brigády“, kterou učíme děti a mládež, že nic není zadarmo a že je potřeba čas 
od času přiložit i vlastní ruku k dílu bez nároku na odměnu. Jistě sami najdete 
mnoho námětů či míst, kde by vaše brigáda prospěla.

Pokud budete organizovat takovou kroužkovou brigádu, nezapomeňte předem 
informovat o této činnosti děti i jejich rodiče. Děti si musí na tuto brigádu vzít 
vhodnou „pracovní obuv a oděv“ a měli byste je také v případě potřeby vybavit 
vhodnými „ochrannými pomůckami“ (pracovní nebo gumové rukavice, ochranné 
signální vesty, atd.).  Nezapomeňte si s sebou vzít i mobilní lékárničku. Děti máte 
sice určitě šikovné, ale jistota je jistota.

RAKOvčelaříci čistí lesopark v Rakovníku od „zimních odpadků“
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Vaši jarní brigádu můžete pojmout i jako společensky prospěšnou „oslavu“ 
mezinárodního DNE ZEMĚ. Tento svátek se vztahuje k 22. dubnu a celosvětově 
se od roku 1971 slaví jako svátek propagující ekologii a připomínající ochranu 
životního prostředí.  

DEN ZEMĚ slaví na celém světě přes miliardu lidí. Také v České republice se 
k tomuto datu organizuje stále více akcí a aktivit. Pokud zrovna nebudete pořá-
dat vlastní akci, určitě se můžete ve svém okolí zapojit do jiných. Často to bývají 
různé školní soutěže a biologické olympiády. Jejich organizátoři možná uvítají vaši 
pomoc i při jejich realizaci. 

ZLATÁ VČELA
Historicky nejznámější soutěž, do které byste mohli přihlásit děti z vašeho včelař-
ského kroužku, je celostátní vědomostní včelařská soutěž – ZLATÁ VČELA. Tuto 
soutěž organizuje Český svaz včelařů, z. s. a SOUV-VVC,o.p.s. Nasavrky. Zlatá vče-
la je soutěž pro členy včelařských kroužků, která umožňuje včelníkům porovnávat 
jejich teoretické znalosti a také praktické dovednosti získané při práci v kroužku. 
Soutěž probíhá ve dvou stupních.

Oblastní kola soutěže ZLATÁ VČELA
• Soutěž se vyhlašuje ve dvou věkových kategoriích:

• mladší kategorie (1. – 5. třída ZŠ)
• starší kategorie (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

• Soutěžní disciplíny:
• test včelařských znalostí
• včelařská botanika
• anatomie včel – mikroskopování
• včelařské pomůcky
• včelařská praxe
• volné disciplíny (stanovují si sami organizátoři oblastních kol)

• V České republice je zpravidla vyhlašováno 12 oblastních kol, do kterých se hlásí 
soutěžící podle místní příslušnosti. Soutěžící do soutěže ZLATÁ VČELA přihla-
šuje vedoucí kroužku. Organizátor oblastního kola může určovat a limitovat po-
čet soutěžících z jednoho kroužku. Podle množství soutěžících v oblastním kole 
pak do celostátního kola soutěže postupují 1 – 3 vítězové ze starší kategorie.

Celostátní kolo soutěže ZLATÁ VČELA
• Celostátní kolo soutěže ZLATÁ VČELA se vyhlašuje zpravidla v kategorii starších 

žáků. Může být vyhlášeno celostátní kolo i v kategorii mladších žáků, kdy postup 
si děti mohou zajistit pouze umístěním na předních místech v oblastním kole. 

• Pokud je v daném roce vyhlášena soutěž ZLATÁ VČELA i pro věkovou katego-
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rii studentů středních škol, probíhá zpravidla pouze celostátní kolo této soutěže.
• Finálová kola ve starší (případně mladší) kategorii probíhají v prostorách Střed-

ního odborného včelařského učiliště v Nasavrkách. 
• Ve finálovém kole jsou stejné disciplíny stejné jako v oblastních kolech. Navíc 

však soutěžící ve starší kategorii obhajují veřejně svoji samostatnou odbornou 
práci.   A soutěžící mohou svoje znalosti obhajovat i na živých včelách.

• Na stránkách vcelarstvi.cz můžete nalézt vědomostní testy (i správné odpově-
di) z uplynulých ročníků oblastních i celostátních kol, seznamy používaných 
včelařských pomůcek, seznamy a soutěžní přehledy rostlin, které se používají 
v oblastních i celostátních kolech. 

• Bližší informace se zájemci o účast v soutěži mohou dozvědět na webových 
stránkách ČSV, z. s. , nebo na webových stránkách SOUV-VV,o.p.s. Nasavrky.

Oblastní kolo soutěže ZLATÁ VČELA 2017 ve Dvoře Králové

Některé včelařské kroužky, které se pravidelně účastní soutěže ZLATÁ VČELA, 
berou přípravu na tuto soutěž opravdu vážně a všechny svoje schůzky od října 
do dubna cíleně podřizují jenom přípravě na soutěž. Pokud mají čas i na jiné akti-
vity v kroužku, může to být v pořádku.

Účast v soutěži ZLATÁ VČELA není povinností každého včelařského kroužku. 
Také přihlášení dětí do soutěže volte citlivě podle jejich znalostí, délky členství 
v kroužku, soutěživosti, nebo dalších povahových rysů dítěte. 
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VČELÍ STANOVIŠTĚ
V dubnu nás čeká mnoho krásných aktivit, ale nesmíme zapomínat ani na naše 
včeličky. Pokud náš kroužek nemá vlastní včelstva, je docela vhodná doba pouva-
žovat o vytvoření nějakého vlastního včelího stanoviště. IDEÁLNÍ včelí stanoviště 
pro činnost kroužku má tyto vlastnosti:
• Je umístěno na místě vhodném pro včely (polostín, chráněno před větry, česna 

na jihovýchod, blízkost vody, zdroj pastvy v doletu našich včel.
• Je poblíž klubovny, nebo místa, kde se kroužek schází ke své pravidelné schůz-

kové činnosti.
• Má dobrou dostupnost i možnost příjezdu automobilu do rozumné vzdálenosti.
• Umožňuje bezproblémový přístup do bezpečné vzdálenosti pro větší skupinu 

lidí. Naše stanoviště by mělo sloužit i k „exkurzím“ pro školní mládež a veřej-
ným ukázkám včelaření pro laickou i odbornou veřejnost.

• Je relativně dobře chráněno před vandaly a zloději, nebo lze zajistit některý typ 
pasivní ochrany (fotopasti, kamerový dohled, GPS ochrana úlů, atd.).

• Je na „veřejnosti viditelném“ místě. Takto umístěné stanoviště slouží i jako 
účelné místo propagace včelařství a je to „výkladní skříň“ aktivit včelařského 
kroužku.

• V místě, odkud je možnost sledování včelího stanoviště veřejností, je vhodné 
umístit tabuli s informacemi o podmínkách pro pozorování, bezpečnostními 
pravidly i laicky podaným „povídáním“ o včelařství, včelách a činnosti včelař-
ského kroužku.
Máte pravdu, takovéto ideální včelí 

stanoviště se ve vašem působišti hle-
dá velice obtížně. Ale při troše pátrání 
a s určitou dávkou představivosti se dá 
najít. Může to být tiché zákoutí veřejné-
ho parku, poklidná část „školní“ zahrady, 
místo, kolem něhož denně chodíte bez 
povšimnutí. Nehledejte místo pro umís-
tění desítek včelstev. Ale 1 - 3 úly se ve-
jdou skoro všude a jejich „včelí provoz“ 
neobtěžuje. Máme mnoho zkušeností 
s umístěním ukázkových včelstev jenom 
5 - 10 metrů od chodníků a pokud máte 
česna otočena do klidného místa a máte 
zde i viditelně umístěnu tabulku s upo-
zorněním na přítomnost včel, nebývá 
s reakcí veřejnosti žádný problém. 
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STŘECHOVČELAŘENÍ
Zajímavou možností, kam umístit naše 
včelstva, je využití vhodných plochých 
střech. Zvláště ve větších městech je 
tento celosvětový trend „střešního včela-
ření“ stále populárnější. Ono není divu, 
protože ve městech je „na zemi“ jenom 
omezený prostor, a tak střechy nabízí 
ideální řešení. 

Samotné včelaření na zemi či na stře-
še nemá skoro žádné technické rozdíly. 
Při dodržení několika základních rad má 
„střechovčelaření“ i svoje výhody:
• Volte raději rovné střechy. Dá se sice 

včelařit i na mírně kosé střeše, ale 
vyžaduje to již více technických úprav 
a to klade vyšší nároky i na včelaře.

• Střecha musí mít dostatečnou únos-
nost, kterou si nechte raději ověřit 
a potvrdit majitelem budovy. Běžně 
pochůzná střecha ještě nemusí snést zátěž stojanu s medem naloženými úly. 

• Pro umístění úlů na střeše vybírejte spíše stranu s česny nasměrovanými na východ 
(nebo jihovýchod) a v ideálním případě s možností zastínění v poledních hodinách. 
Ani případná možnost umístění v závětrném koutku střechy neuškodí. 

• Úly umístěte tak, aby hlavně za nimi byl dostatek bezpečného místa pro ma-
nipulaci. Nezapomínejte, že se o ně budete chodit starat se skupinkou svých 
dětských svěřenců, takže musí být dostatečná vzdálenost od okraje střechy – 
ideálně se zábranou. Pokud je střecha příliš „nebezpečná“, neriskujte!

• Na střechách (ve městech i na zemi) se snažte chovat včely s mírnými vlastnost-
mi. Včely sice neobtěžují obyvatele budovy ani při otevřených oknech v patře pod 
úly (ověřeno z několika pražských střešních stanovišť), ale proč zbytečně riskovat.

• V blízkosti střešního stanoviště včel je ideální mít prostor pro ukládání různých 
včelařských potřeb (ochranné pomůcky, dýmák, rozpěrák, prázdné nástavky, atd.). 

• Na střechu musí být také relativně snadný přístup – žebřík a střešní okénko 
nestačí.

VÝHODY STŘEŠNÍHO VČELAŘENÍ
• Ideální získání nového a využití nepoužívaného prostorů.
• Stanoviště je chráněno před zloději a vandaly.
• Nemusí se řešit problém s hlodavci.
• Odpadá většinou problém s mravenci.
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• Nemusí se sekat a upravovat tráva kolem střešního stanoviště.
• Mizí problém s věčnými „stěžovateli“, kteří si na včely umístěné ve městech vi-

ditelně na zemi často stěžují. Lidé chodící pod budovou ani netuší, že nad jejich 
hlavami létají tisíce včel.

NEVÝHODY STŘEŠNÍHO VČELAŘENÍ
• Do bezprostřední blízkosti úlů se nedá přijet autem. Vše se tam musí ručně 

odnosit.
• Musíte být domluveni s majitelem objektu a minimálně s uživateli posledních 

dvou pater pod vašimi úly – stojí vás to „více medu“.
• Budete se potýkat s názory „včelo-mudrců“, kteří tvrdí, že včely na střechy 

nepatří.

KLÁT
Je ještě jedna možnost, kam umís-
tit včely vašeho kroužku. Pokud 
máte možnost získat (nebo si 
sami vyrobit) „klát“ (dřevěný růz-
ně vyřezávaný úl) a máte vhodné 
místo k  umístění, získáte pěkný 
propagační prostředek. 

Musíte jenom pamatovat, že 
podle veterinárních předpisů se 
smí včely chovat pouze v úlech 
umožňujících rozebírat včelí dílo 
z důvodů léčení. To by v praxi 
znamenalo, že otvor pro umístění 
včel by měl umožnit umístit včelí 
rámky, nebo alespoň loučky pro 
„rozebíratelnou divočinu“. Pak už 
jen stačí usadit do vašeho klátu 
včelstvo (například odchycený 
vlastní roj) a počkat a pozorovat, 
jak včely v tomto pro ně „přiroze-
nějším“ prostředí žijí. Na fotogra-
fii je klát rakovnického kroužku 
v podobě svatého Ambrože. Tento 
křesťanský světec je uznávaným 
patronem všech včelařů a svátek 
se slaví 7. prosince.
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KVĚTEN 
Nejkrásnější měsíc roku je tady. Vše kolem kvete, naše včelky jsou v plné síle 
a šťastně nosí množství pylu a nektaru pro svoje potomstvo. Ne nadarmo byl 
květen vybrán jako měsíc včel a včelaření. Ano, květen je pro náš kroužek i pro 
všechny včelaře „svátečním měsícem“.

MEZINÁRODNÍ DEN VČEL
Od roku 2016 se „oficiálně“ slaví 20. KVĚTEN – SVĚTOVÝM DNEM VČEL 
(World Bee Day). Tento svátek je schválen Evropskou komisí a zařazen do databá-
ze mezinárodních dnů OSN. Vyhlášení tohoto dne schválila (na návrh slovinských 
včelařů) valná hromada Apimondie v roce 2015 během svého kongresu v Jižní 
Koreji. Jsou však Slovinci pravými autory návrhu?

Již v roce 2012 se v Praze konal třetí ročník Mezinárodního setkání včelařské 
mládeže IMYB (International Meeting of Young Beekeeper), kterého se účastnili 
mladí včelaři se svými vedoucími z 13 zemí světa (Česká republika, Rakousko, 
Bosna a Hercegovina, Anglie, Irsko, Německo, Izrael, Lichtenštejnsko, Holandsko, 
Polsko, Skotsko, Slovensko a Slovinsko. Slavnostní zahájení tohoto setkání pro-
běhlo v historickém sále budovy Senátu ČR za účasti významných hostů. V rámci 
tohoto aktu byla českými organizátory (Český svaz včelařů,z. s. a VČELÍ STRÁŽ, 
z. s.) sepsána a přečtena petice, kterou zde byl slavnostně vyhlášen 20. květen 
SVĚTOVÝM DNEM VČEL. Zástupci všech 13 zemí tento dokument podepsali. 
Všichni – včetně zástupců Slovinska. Kdo je tedy pravým původcem myšlenky 
SVĚTOVÉHO DNE VČEL?

Účastníci IMYB 2012 odhlasovali 20. květen SVĚTOVÝM DNEM VČEL
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Ale ať již tento svátek vymysleli Češi, nebo Slovinci, je dobře, že existuje, pro-
tože včely si takovou poctu opravdu zaslouží. Včelaříci, je teď také na vás, jak si 
budete tento svátek včel připomínat a hlavně jakou aktivitou jej slavit. 

Čím vším se takový svátek  včel dá oslavit?
• Uspořádáním včelařské výstavy pro laickou veřejnost.
• Výsadbou nektarodárných a pylodárných stromů a keřů.
• Vytvořením VČELÍ LOUKY.
• Brigádou zaměřenou na ekologii a ochranu životního prostředí. 
• Besedou o včelách pro školní mládež.
• Veřejnou ukázkou včelaření.
• Uspořádáním včelařské soutěže pro děti.
• Zveřejnění článku o včelách a včelaření v místních médiích.
• Veřejným „medobraním“.
• Jistě najdete mnoho dalších možností.

Ať již uspořádáte jakoukoliv aktivitu, nezapomeňte ji předem co nejvíce a včas 
prezentovat veřejnosti. Samotnou akci dobře fotodokumentujte. Po ukončení 
o akci ještě napište článek do regionálního tisku, nebo alespoň na kroužkové 
webové stránky a FCB skupiny. Pamatujte, že SVĚTOVÝ DEN VČEL je především 
o propagaci včelařství, včel a ostatních opylovatelů.



125

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ – NÁSTĚNKY, VÝVĚSKY
Výše jmenovaná práce s veřejností je „umění“, které by se měl vedoucí včelař-
ského kroužku co nejdříve naučit. Někteří „klasičtí“ vedoucí kroužku tvrdí, 
že dobrá práce se propaguje sama. To možná platilo před mnoha a mnoha 
lety. Dnešní svět je ale jinde. A pokud chcete mít kroužek „moderního typu“, 
který je přizpůsoben době a kam i dnešní mládež bude chodit ráda, je třeba 
pro to jít s dobou. 

O práci s veřejností prostřednictvím internetu (webových stránek a sociálních 
sítích) jsme se již rozepsali dříve. Jsou to moderní prostředky oslovení a komu-
nikace s veřejností. Nelze ale zapomínat na ty „klasické“ a mnoha generacemi 
osvědčené metody. Jsou jimi:
• NÁSTĚNKY
• VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY
• INFORMAČNÍ DESKY A TABULE

Mirka V. (RAKOvčelaříci, Rakovník) „První CELOSVĚTOVÝ DEN VČEL jsme 
v našem včelařském kroužku oslavili hned v roce 2013 uspořádáním velké včelař-
ské výstavy. Ve dvou výstavních místnostech rakovnického informačního centra 
jsme instalovali desítky předmětů, které prezentovali nejenom samotné včelaření, 
ale i tehdy tříletou činnost našeho včelařského kroužku. Návštěvu navštívili nejen 
žáci všech rakovnických škol, ale i široká veřejnost. Výstavu zdobily i překrásné vel-
koplošné fotografie známé autorky knih pro děti a úspěšné fotografky včel a ostat-
ního hmyzu – Veroniky Souralové.Výstavu jsme zopakovali ještě v roce 2018.“

Část včelařské výstavy v Rakovníku v roce 2018
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Možná se vám zdají pro dnešní dobu již trochu archaické,  
ale stále plní dobře svoji roli.
NÁSTĚNKY – tento klasický informační nástroj je sice často zesměšňován v mnoha 
českých komediích, ale v praxi plní stále svoji nezastupitelnou úlohu pro informova-
nost. Není asi žádná škola, která by se bez nástěnek obešla. Najdeme je na chodbách, 
nebo v každé třídě. Právě nástěnky na školách mohou být pro propagační účely 
našeho kroužku vynikající. Každé dítě z kroužku navštěvuje nějakou školu a většinou 
není problém se domluvit s jejím vedením o možnosti využití jedné (či více) nástěn-
ky v jejich prostorách. O „nástěnkáře“ tam máte postaráno – bude jím člen vašeho 
kroužku. Nezapomínejte mu ale v této roli aktivně pomáhat, dodávejte mu vhodné 
materiály (fotografie, texty, obrázky) a nástěnku i sami pravidelně „kontrolujte“. Není 
nic smutnějšího, než nástěnka se starým a neaktualizovaným obsahem. Také to chce 
„nástěnkáře“ chválit, chválit, chválit, … a občas i veřejně pochválit.

VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY – jsou vlastně takové „nástěnky“ s uzamykatelným obsa-
hem. Jejich velkou výhodou je možnost jejich umístění ve venkovním prostředí. 

RAKOvčelaříci (Rakovník) – „Náš včelařský kroužek má ve městě hned dvě 
vývěsní skříňky. Jednu jsme umístili přímo uprostřed Husova náměstí na nejfre-
kventovanějším místě ve městě. Její obsah směřujeme více na dospělou laickou 
veřejnost. Druhou máme umístěnu poblíž rakovnického gymnázia a nedaleko 
centrální školní jídelny, která slouží žákům a studentům hned několika základ-
ních a středních škol. V této vývěsní skříňce cílíme její obsah více na děti a mlá-
dež. Divili byste se, kolik lidí vývěsky čte a sleduje naše aktivity.“
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Obsah vývěsní skříňky je dobře chráněn před povětrnostními vlivy. Další její 
výhodou (podle hloubky vývěsky) je možnost umístění i vhodných trojrozměr-
ných předmětů (včelařský klobouk, včelí rámek, rozpěrák...). Umístěním takovéto 
vývěsky na frekventovaném místě získáte naprosto jedinečný nástroj k oslovení 
a informování kolemjdoucích. Zde zase platí – aktualizovat, aktualizovat! 

INFORMAČNÍ DESKY A TABULE – pokud jste objevili v místě působnosti 
vašeho včelařského kroužku zajímavé a veřejností navštěvované místo, je zajíma-
vou propagační formou použití různých informačních desek a tabulí. Jejich obsah 
může být obecnější a trvalejšího rázu. Nevýhodou bývá jejich vyšší výrobní cena 
a také nutnost se domluvit s majiteli objektu.

Pavla Š. (RAKOvčelaříci, Rakovník) „Především děvčata z našeho včelařského 
kroužku si při návštěvě jednoho velkého rakovnického obchodního centra všimly 
nevyužitého prostoru při vchodu a východu do prodejny. Ideální místo, jak dát 
o naší činnosti vědět stovkám denních nakupujícím. Umístili jsme zde 8 infor-
mačních tabulí a dnes o nás ví ve městě skoro každý.“
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VÝLETY 
Krásné květnové počasí přímo vybízí, abychom s dětmi co nejčastěji trávili čas 
venku. Určitě nestačí jenom návštěvy u našich včel. Děti touží po větších „zážit-
cích“. Těmi mohou být třeba celodenní či vícedenní výlety. Za pár týdnů bude 
končit školní rok a většina kroužků bude mít dvouměsíční „prázdniny“ i ve své 
aktivní činnosti. Je proto velice důležité, aby se dětem tyto dva poslední měsíce 
(květen – červen) v kroužku co nejvíce líbilo. A takový vydařený výlet může být 
parádním zážitkem. Může, ale i nemusí – to záleží hlavně na vás, vedoucím.

NEPODCEŇUJTE PŘÍPRAVU A KAŽDÝ VÝLET SI DOBŘE NAPLÁNUJTE:
• Plánujte s předstihem – s přípravou zvláště vícedenních výletů začněte radě-

ji několik měsíců dopředu. Do této přípravy zapojte i děti z kroužku. Jednak 
mohou mít spoustu dobrých námětů a nápadů a jednak v nich probudíte zájem 
o akci. Budou se těšit!

• Stanovte si přesný cíl – vaše výlety mohou mít různé cíle. Pokud máte v krouž-
ku celoroční hru, může to být například její součást, nebo dokonce vyvrcholení. 
Výlety mohou být například:
• s všeobecně přírodovědným zaměřením (návštěvy přírodních lokalit, ZOO, CHKO)
• s historickým zaměřením (návštěvy hradů, zámků, muzeí)
• se sportovním zaměřením (výlety na kolech, na lodích, hory)
• se včelařským zaměřením (návštěvy včelařů, odchovů matek, VÚV Dol)
• s turistickým zaměřením (výuka tábornických dovedností, pěší túry)
• s družebním zaměřením (návštěva spřáteleného včelařského kroužku)
• zaměření na výstavy, veletrhy a jiné akce pro veřejnost mimo vaše působiště
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Právě stanovení cíle byste měli řešit společně s vašimi dětmi z kroužku. Samo-
zřejmě, že výlet může být různou kombinací výše uvedených možností. Ale výho-
dou přesně specifikovaného cíle daného výletu muže být i jednotnost potřebného 
vybavení. Jinak se vybavíte pro návštěvy u včelaře (například si vezmete vlastní 
ochranné včelařské prostředky – klobouky) a jiné věci s sebou ponesete na táboře-
ní pod širým nebem, nebo výpravu na lodích.
•  Naplánujte si trasu a dopravu – podle vzdálenosti a dopravní dostupnosti cíle 

vaší výpravy si zvolte i druh dopravy. Na delší vzdálenosti bývá pro děti příjem-
nější jízda vlakem, než autobusem. Mají možnost se více pohybovat a cesta pro 
ně není tak nudná. Na frekventovaných trasách si dopředu zvolte možnost zajiš-
tění místenek. Není příjemné stát hodinu ve vlakové uličce, nebo mít děti 
rozmístěny a rozsazeny po celém vlaku. Pokud se chystáte na pěší výlet, je 
dobré si pořádně prostudovat trasu podle mapu. Berte ohled na věk dětí, jejich 
fyzické možnosti, počasí a hlavně reliéfu trasy. Jinak ujdou děti 6 kilometrů 
po rovině a jinak v kopcovité krajině. Dobrá rada – pestrá čepice na hlavách 
vašich dětí vám usnadní přehled, kde vám „poletují“. 

   

• Promyslete si ubytování – u vícedenních výprav je důležité dobré naplánování 
ubytování. Možností je hodně. Od netradičního přespání „pod širákem“, ve sta-
nu, v turistické ubytovně, penzionu, nebo hotelu. Také záleží na finanční částce, 
kterou chcete použít. Pokud zvolíte pro děti možná nejatraktivnější způsob 
nocování, „pod širým nebem“ (který se dá použít hlavně při turistickém typu 
výletu), důkladně si ověřte počasí a promyslete důkladně své vybavení. 
Zajímavou možností levného ubytování může být přespání v nějakém školním zaří-
zení, nebo prostorách spřáteleného kroužku. Stačí se jen předem domluvit a nabíd-
nout jim třeba přespání u vás. Děti bývají z těchto „polních podmínek“ nadšeny.
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Přespání RAKOvčelaříků v klubovně Jedličkova ústavu v Praze

• Zajistěte si stravování – důležitou složkou přípravy na výlet je strava. Zvažte, zda si 
ji mají děti zajistit ze svých zásob z domova, nebo se budete stravovat společně. Po-
kud uvažujete i o „vlastním vaření“, nastudujte si dobře hygienické předpisy a nor-
my. Pro víkendové výpravy je ideální kombinované stravování. Například první den 
ze svých domácích zásob a další den nějaká forma společného stravování.
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• Upřesněte si výstroj a vybavení – podle typu výletu, trasy, způsobu ubytování 
a stravování si dobře promyslete svoji výstroj a výbavu. Dětem dopředu sděl-
te, jak mají být oblečeny a co si mají vzít s sebou za nezbytnou výbavu – např. 
pláštěnku, spací pytel, karimatku, baterku, jídelní nádobí, kufr nebo raději 
batoh. Připravte si také společný materiál, který na výlet povezete a určete si, 
kdo z vedoucích, doprovodu, nebo dětí jej poveze a bude se o něj po celou dobu 
výpravy starat (např. dalekohled, sekyrka, stan, včelařské ochranné pomůcky, 
kotlík na vaření). 

• Vedoucí a doprovod – podle počtu dětí, jejich věku i zvoleného programu 
výletu zvažte, zda si troufnete jet na výlet jenom jako jediný vedoucí, nebo 
zda s sebou vzít další dospělý doprovod. Ideální je máte-li v kroužku druhého 
stálého vedoucího. Pokud ne, třeba se najde i nějaký ochotný rodič některého 
z dětských účastníků, který s vámi rád pojede. Doporučujeme ale, pokud to 
jenom trochu jde, získat jako doprovod někoho „rodičovsky nezainteresované-
ho“. Ne, každé dítě je rádo, že má na výletě nad sebou neustálý „dohled“ svého 
rodiče. Anebo, naopak ostatním dětem může být líto, že s nimi zrovna jejich 
rodič nemůže být. Zvažte všechna pro i proti. 

• Vymyslete doprovodný program – úspěch výletu nespočívá pouze splněním 
vytčeného hlavního cíle (návštěvy včelaře, prohlídka hradu,…). Děti se nesmí 
po celou dobu výpravy nudit!!!. Zařaďte do programu drobné hry, malé závody 
a soutěže, společné vyprávění, zpívání, hádanky, hromadné aranžované foto-
grafování. Využijte společné chvíle k plánování dalších akcí, nebo i opakování 
naučených věcí zábavnou formou. Právě zde můžete poznat své děti ze zcela  ji-
ného pohledu, než v klubovně.

Výlet můžete také využít ke sportovním a fyzicky náročnějším hrátkám. Je dobré 
poznat, co děti z vašeho kroužku zvládnou a jak se k těmto aktivitám staví. Nechceme 
říci, že jsou dnešní děti „líné“, ale trocha toho sportování navíc jim určitě neuškodí. 
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VLASTNÍ VČELY
Pokud nemá váš kroužek ještě vlastní včely, ale uvažujete o jejich pořízení, může 
být právě květen vhodným měsícem pro jejich získání. Předpokládejme, že stano-
viště již máte zajištěno a i potřebné vybavení (úly, rámky, mezistěny) jste si připra-
vili. Už jenom ty včely vám chybí.

Jednou z možností jak získat lacino své vlastní včely je odchyt včelího roje. 
V některých letech se rojí včely opravdu hodně, a tak nebude problém se k nějaké-
mu tomu roji „nachomýtnout“. Můžete být také domluveni s některými místními 
včelaři, kteří vám dají vědět, že jim uletěl roj, který zrovna z časových důvodů ne-
mohou odchytit. Domluveni můžete být i například s místním obecním úřadem, 
nebo případně městskou policií či hasiči. To jsou instituce, kam lidé sami volají, 
když se objeví včelí roj na jejich zahradě, nebo na pracovišti. Je potom zcela na vás, 
jak s danou informací naložíte a zda ji využijete. Ale pozor:

Podle platných nařízení a veterinár-
ních předpisů není možné si ponechat 
včelí roj neznámého původu!  Risko-
vali byste tím přenos různých včelích 
nemocí a parazitů.
Pokud ale znáte, komu roj uletěl, a jeho 
majitel o něj nemá zájem, máte šan-
ci na získání nového včelstva. Pokud 
se vám podaří k jeho odchytu svolat 
i členy kroužku, je to ideální možnost 
praktické výuky. Děti si mohou i sami 
vyzkoušet odchyt roje, jeho osazení 
do nového úlu a mají startovní včelstvo 
pro svoje nové včelí stanoviště.  Navíc 
lidé budou rádi, že jste je zbavili „včelí-
ho nebezpečí“.

Další možností, jak můžete získat včely pro svoje vznikající včelí stanoviště, je 
vytvoření včelího oddělku. Jistě se ve vašem okolí najde včelař, který má natolik 
dostatek silných včelstev, že mu nebude vadit, když si z nich sami vytvoříte jeden 
ODDĚLEK. Samotných technik je mnoho a nejsou součástí této publikace. Je hlav-
ně na vedoucím kroužku, nebo na pomáhajícím včelařovi, který způsob si zvolíte. 
Hlavně dbejte na vhodné vlastnosti kmenových včel, nebo nové do oddělku přida-
né včelí matky. Klidnost a mírnost včel si dávejte za prioritu!
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ČERVEN
Červen je posledním měsícem školního roku a měl by být i vyvrcholením činnosti 
a aktivit vašeho včelařského kroužku. Máte za sebou několik měsíců intenzivní vý-
uky včelaření a můžete se i o své úspěchy podělit a poměřit s ostatními. O možnosti 
účasti v soutěži Zlatá včela jsme již psali. Další možností je účast na různých setká-
ních včelařských kroužků. Spolek VČELÍ STRÁŽ, z. s. každý rok pořádá pravidelné 
celostátní setkání českých včelařských kroužků pod již tradičním názvem – ROJENÍ.  

Celostátní setkání včelařských kroužků – ROJENÍ.
V roce 2019 proběhl již desátý ročník tohoto pravidelného setkávání mladých vče-
lařů a jejich vedoucích z celé České republiky. Několikadenní akce se účastní zá-
stupci 20-25 včelařských kroužků, kteří aktivně pracují v různých místech republi-
ky. Program zajišťují vedoucí, lektoři a instruktoři organizátora. Část programu je 
společná pro děti a vedoucí. O program dětí se z velké části starají mladí instrukto-
ři, kteří si tak v praxi ověřují svoje naučené pedagogické a organizační dovednosti 
a znalosti. Vedoucí přítomných včelařských kroužků jim jsou dobrými mentory, 
pomocníky a rádci. Sami dospělí vedoucí včelařských kroužků zde mají jedineč-
nou šanci podělit se o svoje znalosti a zkušenosti s ostatními a sami získávají nové 
poznatky a náměty pro svoji další činnost v roli vedoucích včelařských kroužků. 

Celostátní setkání včelařských kroužků - ROJENÍ 2018

Z podnětů, rad, zkušeností a námětů účastníků takovýchto setkání čerpá 
VČELÍ STRÁŽ, z. s. při tvorbě různých metodických materiálů, které pak zdar-
ma poskytuje všem zájemcům o jejich využití. Jsou to různé metodické pomůcky, 



134

pracovní listy, tematická naučná videa, a další. Jejich přehled se dá najít na webu 
vcelarici.cz v záložce KROUŽKY MLADÝCH VČELAŘÍKŮ. Moc děkujeme všem 
vedoucím včelařských kroužků, kteří se na jejich tvorbě spolupodíleli!

Jsou to například: Dana Belušová (Kladno), Marie Knödlová (Frýdek-Místek), 
Jan Podpěra (Mšeno), Jiří Vavřík (Havířov), Božena Dobešová (Mikulovice), Pavel 
Dostalík (Nové město pod Smrkem), Zuzana Dorazilová (Slatiňany), Matěj Brzica 
(Stříbro) a další.

V červnu také probíhá celostátní finále soutěže ZLATÁ VČELA. Pokud byly 
vaše děti úspěšné na některém z oblastních kol této soutěže, budou se moci účast-
nit finálového klání. Záleží také, v jaké věkové kategorii vaše děti soutěžily a v jaké 
věkové kategorii je vyhlášené finále. Každým rokem je to minimálně kategorie – 
starších žáků (5. – 9. třída základních škol).    

V červnu se také setkáme se dvěma včelařskými aktivitami, na které se děti 
určitě těší. 

Jednou z nich je CHOV A ZNAČENÍ VČELÍCH MATEK.
Chov matek opět ponecháme stranou. To je otázka odborné včelařské literatury, 
kurzů nebo pomoci zkušeného včelaře. Nás spíše zajímá nácvik značení včelích 
matek. Znát, jak jdou za sebou jednotlivé barvy, kterými se v daném roce značí 
včelí matky, je základní dovednost každého člena včelařského kroužku. Pomocí 
mnoha her a soutěží se jejich pořadí (i ke kterým rokům která barva náleží) děti 
snadno naučí. 

Sloužit jim k tomu mohou různé 
říkanky a básničky: 
„BoŽe Čím Značit Matku“
nebo
„Bude-li Žhavý Červenec, 
Zahyne i Mravenec“

Teorie je sice důležitá, ale není nikdy nad praktickou výuku a nácvik. K nácviku 
značení včelích matek nám slouží včelí samečci - TRUBCI.  Naše děti již vědí, že 
trubců se nemusí bát, protože nemají žihadla. Mnoho zábavy si užijí již při jejich 
odchytu ve včelstvu. Učí se tím zároveň klidné manipulace s živými včelami a po-
zvolna z nich ztrácí přirozený strach.
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K procvičení práce se včelami může sloužit i nácvik přelarvování, které také můžeme 
v tomto měsíci s dětmi úspěšně realizovat. Nácvik značení včelích matek i přelarvování 
se dětem bude hodit nejenom při samotném praktickém včelaření, ale často se 
s těmito technikami setkají při různých včelařských soutěžích. 

MEDOMET - MEDOBRANÍ
Asi nejznámější včelařský nástroj, který v tomto měsíci budeme používat a na který se děti 
z našeho včelařského kroužku nejvíce těší, je MEDOMET.  Tento nástroj, který od roku 1865 
usnadňuje včelařům získávání medu z pláství, vynalezl Franz von Hruschka. Odstředivá síla 
pomáhá „vytočit“ med z včelího voskového díla a umožňuje jeho navrácení zpět včelám. Před 
vynálezem medometu se med z plástů lisoval, nechával vykapat, nebo jen vyžvýkával. 

Dnes si klasické „medobraní“ včelaři bez tohoto pomocníka nedovedou ani 
představit. Také naši mladí včelaříci by se měli naučit, jak s ním pracovat. Je jenom 
otázkou, zda náš kroužek vlastní svůj medomet, nebo si jej půjčuje od spřáteleného 
včelaře. Pokud si pořizujeme svůj vlastní, je naše zásadní rozhodnutí zda si pořídit:
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• Medomet na ruční pohon otáčení 
• Medomet na elektrický pohon otáčení

Medomet na ruční pohon otáčení (tzv. s klikou) – je finančně dostupné 
zařízení, které nepotřebuje blízkost elektrické zásuvky. Má proto tu výhodu, že jej 
můžeme používat i na různých místech v terénu, což se hodí například při ukáz-
kách včelaření pro veřejnost. Ale pokud má náš kroužek k dispozici více svých 
včelstev (cca 7 a více produktivních včelstev), bude vytáčení medu z desítek pláství 
i pro u kliky střídajících se dětí pěkný fyzický výkon.

Medomet na elektrický pohon otáčení – nám ušetří nepříjemnou námahu. 
Jenom ta jeho pořizovací cena a potřeba elektrického připojení bývá pro včelařský 
kroužek jeho nevýhodou.

Ideálním stavem by bylo si časem pořídit do kroužku obě varianty medometu a mít 
tak možnost děti naučit pracovat s oběma druhy. Ty by se používaly podle aktuální po-
třeby. Ruční medomet na veřejné ukázky vytáčení a medomet s elektrickým pohonem 
na vytočení většího množství pláství v případě „velkoprodukce“ vašich včeliček.

MEDOBRANÍ – PREZENTACE KROUŽKU
Vytáčení medu je včelařská aktivita, která si přímo říká o využití k prezentaci 
činnosti a akcí vašeho kroužku. Nepromarněte tuto šanci tím, že zrealizujete své 

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI (kroužek mladých včelařů z Jedličkova ústavu 
a školy, Praha) – „Jednou z možností, jak získat medomet pro kroužek, může být 
oslovení vhodného sponzora, kterému nabídnete například umístění viditelného 
loga přímo na medometu (samolepka), nebo na etiketách nalepených na sklenicích 
vámi vytočeného medu. Vysvětlete mu, že děláte většinou medobraní jako propa-
gační akci, kde je přítomno mnoho veřejnosti i zástupců médií. Náš včelařský 
kroužek takto získal hned dva medomety. Jeden ruční třírámkový a jeden na elekt-
rický pohon – čtyřrámkový. Kdo hledá – vhodného sponzora určitě najde!



137

„medobraní“ pouze jako interní záležitost vašeho kroužku. Někde skrytě a „neve-
řejně“. Naopak:
• Najděte si vhodné místo, kde půjde realizovat „medobraní“ jak po technické 

stránce, tak bude vyhovovat požadavkům na pozvání veřejnosti.
• V dostatečném předstihu pozvěte veřejnost, rodiče, sponzory a zástupce médií.
• Připravte si k „medobraní“ i drobný doprovodný program (beseda, výstav-

ka, soutěž).
• Předem si vyzkoušejte, kdo co bude na místě dělat, aby vše proběhlo bez problémů.
• Připravte si malé skleničky na med (pro vybrané hosty) s vlastními etiketami.
• Umožněte přítomným ochutnat váš med – připravte lžičky či jiná „ochutnávátka“.
• Samotnou akci si užijte a nezapomeňte ji sami dostatečně fotodokumentovat.
• Po realizované akci sami zašlete vlastnoručně napsaný článek do regionálního tisku.
• Využijte váš med nejenom pro sebe, ale i jako vhodný dárek a propagační materiál.

Prezentace včelařského kroužku při veřejném medobraní v Botanické zahradě, Praha

PRÁCE S MÉDII
Naučit se využívat média a sdělovací prostředky pro propagaci vašeho kroužku je 
nelehké „umění“, které se jenom těžko naučíte ze dne na den. Vyžaduje to dostatek 
času, specifické znalosti, trochu představivosti a fantazie a nemalou dávku „odva-
hy a zdravé drzosti“. Pokud si v práci s médii příliš nevěříte, máte ještě možnost si 
mezi rodiči a známými najít pro váš včelařský kroužek jakéhosi „tiskového mluvčí-
ho“ a „mediátora“. Určitě se vám to vyplatí.
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Vytvořte si plán práce s médii.
• Udělejte si seznam všech médií (deníků, týdeníků, časopisů, rozhlasu, TV sta-

nic, zpravodajských webových portálů, regionálních zpravodajů, atd.) i s jejich 
kontakty.

• Vytvořte si plán, kterým mediím budete kdy zasílat pravidelnou informaci 
o činnosti vašeho kroužku – min. jednou do roka.

• Z každé vaší významnější akce si napište vlastní článek, který i s několika foto-
grafiemi zašlete vybraným médií.

• Do vámi vytvořených článků zapojte „přímou mluvenou řeč“ vašich dětí, nebo 
lidí, kteří se uvedené akce účastnili.

• Média, kterým budete články a fotografie zasílat, upozorněte, že mohou text 
samy upravovat, používat i v jiných úpravách a fotografie zařadit do svých 

AMBROŽÍCI (kroužek včelařské mládeže z Havířova) „Již před několika 
lety jsme se rozhodli poděkovat dobrovolným dárcům krve v místní transfuzní 
stanici. Připomínáme si tím také Světový den dárců krve, který byl v roce 2005 
vyhlášen z iniciativy Světové zdravotní organizace, Mezinárodní federace Čer-
veného kříže a Červeného půlměsíce. Termín pro tento svátek byl vybrán na zá-
kladě narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera. Členové našeho kroužku 
předávají skleničku medu od našich včel dobrovolným dárcům, kteří v daný den 
darovávají svoji krev. Naše akce nikdy neunikne místnímu a regionálnímu tisku.“
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archivů. Získáte větší šanci, že váš článek zveřejní a budou s vámi i nadále rádi 
spolupracovat. 

• Na zvláště významné události (medobraní, soutěže, výstavy) zvěte zástupce 
médií samostatnou osobní pozvánkou.

• Minimálně v regionu působnosti se snažte navázat osobní známosti se zástupci 
médií.

• Nabídněte vybraným médiím různé formy mediální spolupráce na některou 
z vašich akcí (například za článek, umístění jejich loga na váš web, či leták 
k akci), nebo dokonce dlouhodobou mediální spolupráci. 

Pro práci s médii (vlastně i pro organizování všech akcí pro veřejnost) se vyplatí 
využívat různá výročí, svátky, významné dny či události. Zde uvádíme jeden pří-
klad pro červen. 

Červen byl posledním měsícem prvního školního roku vašeho nového včelař-
ského kroužku. Pokud jste postupovali alespoň částečně podle našich rad, dopo-
ručení a návodů užili jste si příjemný rok a vaše děti se budou těšit na pokračování 
v novém školním roce. Nezapomeňte:
• poděkovat všem partnerům, přátelům a sponzorům vašeho kroužku,
• poděkovat rodičům vašich dětí za pomoc a spolupráci,
• napsat informaci o aktivitách vašich dětí jejich třídním učitelkám a na školy,
• rozloučit se s dětmi včelařského kroužku před prázdninami,
• promyslet si a naplánovat případné aktivity na období letních prázdnin.
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ČERVENEC
A máme tady prázdniny. Hurááá! Je čas, kdy si učitelé rádi od svých dětí odpo-
činou a děti zas nemusí vidět svoje učitele. Někdy se ale děti nechtějí rozloučit 
na dva měsíce ani se včelami, ani se svými kamarády z kroužku. Záleží jenom 
na vás, zda jim k tomu dáte ještě příležitost.

Než si to promyslíte, seznámíme vás ještě s několika včelařskými prázdnino-
vými akcemi, které se pro děti a mládež konají pravidelně každý rok jak v České 
republice, tak v zahraničí.

IMYB - MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE 

Nejvýznamnější světovou aktivitou, zaměřenou na včelařskou mládež je 
Mezinárodní setkání včelařské mládeže, které se od roku 2010 koná každým 
rokem v některé zemi světa. Česká republika byla zakladatelem této akce 
a ve třech ročnících (2010, 2012, 2016) hostila desítky mladých včelařů z růz-
ných zemí světa.

Přehled pořádaných prázdninových setkání IMYB:
2010 – Nasavrky (Česká republika) – 9 účastnických zemí
2011 – Warth (Rakousko) – 16 účastnických zemí
2012 – Praha (Česká republika) – 14 účastnických zemí
2013 – Münster (Německo) – 14 účastnických zemí
2014 – Pszczela Wola (Polsko) – 19 účastnických zemí
2015 – Banská Bystrica (Slovensko) – 20 účastnických zemí
2016 – Praha (Česká republika) – 20 účastnických zemí
2017 – Marlborough (Anglie) – 19 účastnických zemí
2018 – Nérac (Francie) – 27 účastnických zemí
2019 – Banská Bystrica (Slovensko) – 29 účastnických zemí

O organizaci dalších dvou ročníků se již přihlásily země – 2020 (Slovinsko) 
a 2021 (Rusko)
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Iniciátorem a koordinátorem tohoto světového hnutí je Mezinárodní centrum 
pro mladé včelaře (ICYB).  Tento v České republice sídlící spolek přiděluje jed-
notlivým zemím organizaci těchto setkání, koordinuje jejich přípravu, poskytuje 
jim logistickou podporu a vyhledává nové země pro organizaci dalších ročníků. 
Více informací o ICYB naleznete zde www.icyb.cz. 
IMYB – Mezinárodní setkání včelařské mládeže „Organizovat meziná-
rodní akci pro tak velké množství různě mluvících mladých lidí není lehké. 
Spolek VČELÍ STRÁŽ, z. s. se spolupodílel na organizaci tří ročníků IMYB 
(2010, 2012, 2016). Můžeme tedy potvrdit náročnost přípravy a realizace této 
akce. Její cíle, přínos a hlavně spokojenost a nadšení všech zúčastněných mla-
dých včelařů za tu námahu stojí. Foto – IMYB 2016, Praha (Česká republika).

LETNÍ VČELAŘSKÉ ŠKOLY A TÁBORY
Vraťme se ze světa zpět do České republiky. Také zde můžeme o letních prázdni-
nách najít několik akcí pro včelařskou mládež. Jejich účastníci jsou jak členové 
českých včelařských kroužků, tak děti, které zatím se včelařením nemají žádné 
zkušenosti, ale toto téma je pro ně zajímavé.

LETNÍ ŠKOLA MLADÝCH VČELAŘŮ
Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách pořádá v letních měsících 
dvoutýdenní školu pro několik desítek dětí z celé ČR. Mladé včelaře, ale 
i úplné začátečníky zde učí včelařskému oboru zkušení lektoři a odbor-
níci. O volný čas dětí zde zodpovědně pečují i mladí instruktoři. Děti se 
zde mají možnost naučit nejenom včelařskou teorii, ale návštěvami školní 
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včelnice si mohou vyzkoušet i praktickou práci se živými včelami. Více 
na www.souvnasavrky.cz.

LETNÍ ŠKOLA VČELAŘÍKŮ
ZO ČSV Frýdek-Místek ve spolupráci s Včelím obchůdkem (Chlebovice) pořádá 
již tradiční letní školu pro desítky děti z blízkého regionu i celé ČR. V roce 2019 
uspořádali již 13. ročník této letní školy. O mladé nadšené včelařské zájemce se 
zde stará tým učitelů včelařství a včelařských odborníků, kterým pomáhá zkušená 
skupina mladých nadšených instruktorů. Tradice a kvalita programu a výuky této 
letní školy je tak vyhlášená, že zájem o účast na ni každý rok přesahuje kapacitní 
organizační možnosti.  Více na www.vcelaricifm.cz.  

MEZINÁRODNÍ WORKCAMP
V roce 2019 uspořádala ZO ČSV Frý-
dek-Místek ve spolupráci s INEX-SDA 
a Včelím obchůdkem (Chlebovice) již 5. 
Ročník Mezinárodního workcampu. 
Ve stylovém Naučném včelařském 
areálu v Chlebovicích se na několik 
týdnů scházejí mladí dobrovolníci 
z celého světa. Nejen, že se zde se-
znamují s českou kulturou a pozná-
vají krásy Moravskoslezského kraje, 
ale při své pracovní aktivitě vždy 
pomáhají účinně zvelebovat a udržo-
vat expozici včelařského muzea.

VČELAŘSKÝ VÍKENDOVÝ KURZ
Spolek pro rozvoj včelařství – MÁJA po-

řádá v období letních prázdnin víkendové pobytové vzdělávací akce pro děti. Vče-
lařští odborníci a učitelé včelařství zde seznamují s taji včelaření mladé zájemce. 
Vyplnit intenzivní a zajímavý program jim pomáhají instruktoři VČELÍ STRÁŽE. 
Více se o této akci dozvíte na www.majabee.cz. 

PRÁZDNINOVÉ SCHŮZKY
Pokud jste po absolvování celého školního roku jako vedoucí včelařského kroužku 
v sobě našli ještě „dost sil“ a dohodli jste se i s dětmi, že se uvidíte i o prázdninách, 
máte pro setkávání dvě různé možnosti a důvody.
• PÉČE O VČELY – Naše včelky nemají „prázdniny“ a i v těchto měsících po-

třebují naši péči. Můžeme ještě „vytáčet“ med, který naše pilné včelky nanosily, 
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musíme je zavčas začít přikrmovat a možná bude potřeba je začít i léčit. To 
vše jsou včelařské úkony, které děti sice učíme i v průběhu školního roku, ale 
jenom málokterý včelařský kroužek je ještě prakticky procvičuje i o prázdnino-
vé měsíce. Děti bývají na různých dovolených, táborech, výletech, návštěvách 
příbuzných, a tak s jejich pravidelnou „pomocí“ u včel již většinou nepočítáme. 
Podaří-li se nám pozvat k jednotlivým úkonům alespoň jednotlivce, mají z toho 
radost jak včelky, tak my.  

• VÝLETY – Pokud se vám podařilo najít o prázdninách termín, kdy se může 
sejít větší část vašeho kroužku, je moc dobře, když si naplánujete nějakou 
společnou akci. Může to být třeba jenom půldenní, nebo jednodenní výlet či 
výprava. O výletech jsme psali dříve, ale o prázdninách o to více platí, že by 
akce měla děti především bavit. Potlačte snahu děti během jejich volna vzdě-
lávat a poučovat. Mají toho dost v průběhu školního roku a i ony si potřebují 
odpočinout a odreagovat se. Ovšem to, že se potkají a spolu se pobaví i o prázd-
ninách, může utužit jejich vzájemné vazby a kamarádství. Při všech prázdnino-
vých aktivitách, kde bývá uvolněnější atmosféra, ale stále nesmíte zapomenout 
na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvláště u vody číhá nebezpečí.

Členové včelařských kroužků se svými instruktory při prázdninových hrátkách

•  EXKURZE -  pokud jste si naplánovali delší, nebo i několikadenní výlet, může-
te do programu nenásilně zařadit i některou „včelařskou exkurzi“. Při toulkách 
po ČR najdete mnoho včelařsky zajímavých míst a objektů. Pokud hledáte něja-
ký námět, můžete se podívat na mapku zajímavostí zde – www.vcelarici.cz. 
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SRPEN
Srpen je sice stále ještě „prázdninovým“ 
měsícem, ale vedle odpočinkových 
a relaxačních aktivit (a nikdy nekončící 
péče o kroužkové včely) musí začít 
vedoucí každého včelařského kroužku 
připravovat nový ročník. Je tedy vhodný 
čas se někde v klidu a pohodě posadit 
a zcela nezaujatě zhodnotit uplynulý 
rok. Odborníci by vám doporučili si 
udělat takovou SWOT ANALÝZU. 

Nelekejte se hned odborného názvu. 
V podstatě je to takové pojmenování 
toho, co se vám „vloni“ povedlo, nepo-
vedlo, co za to může, kdo to zavinil, zda 
a jak to chceme v dalším období napravit, 
nebo vylepšit, nebo udělat zcela jinak. 

KRIZOVÁ VARIANTA
Nejhorší, co se vám může při takovém upřímném bilancování stát, je to, že si 
upřímně přiznáte, že se věci spojené se založením a vedením včelařského kroužku 
nepovedly podle vašich původních představ. Nezískali jste dost členů kroužku, děti 
(a mnohdy ani vás) to při schůzkách nebaví, děti v průběhu roku rychle z kroužku 
odcházejí, nejde vám získat vybavení a prostředky na činnost, máte problémy se 
zřizovatelem kroužku, ...a mnoho dalšího. 
Je nejvyšší čas se rozhodnout:
• Ukončit činnost kroužku.
• Pokračovat v dosavadním systému kroužku a „věřit“, že se to časem změní.
• Pokračovat v klasické činnosti kroužku, ale radikálně něco změnit.
•  Změnit systém fungování kroužku.

UKONČIT ČINNOST KROUŽKU
Pokud něco opravdu nejde, je čestnější řešení to ukončit. Neberte to jako prohru, život je 
složitější a ne vše v něm vychází tak jak bychom si přáli, nebo představovali. Důležité je 
v tomto případě činnost kroužku ukončit takovým způsobem, aby po vás zůstal „čistý stůl“ 
a nikdo na vás neměl špatné vzpomínky. Vyrovnejte všechny záležitosti se zřizovatelem 
kroužku, vyřešte věci kolem včel, poděkujte sponzorům a rodičům a hlavně se rozlučte 
s dětmi a vaše rozhodnutí jim s přihlédnutím k jejich věku vysvětlete. Také vám děkujeme!
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POKRAČOVAT V DOSAVADNÍM SYSTÉMU KROUŽKU A „VĚŘIT“, ŽE SE TO ČASEM ZMĚNÍ
Dělat „mrtvého brouka“ a nepřijmout žádná opatření pro vyřešení některých 
nepovedených věcí, které vás v činnosti kroužku trápí? Asi nejhorší varianta, která 
má jenom málo šancí na nápravu. Přesto ji někteří vedoucí zkouší i několik let 
za sebou. Trápí tím děti i sebe.

POKRAČOVAT V KLASICKÉ ČINNOSTI KROUŽKU, ALE RADIKÁLNĚ NĚCO ZMĚNIT
Pokud jste si poctivě udělali „SWOT ANALÝZU“, možná jste přišli na to, co se nedaří 
a našli jste i důvody a příčiny. Zvažte, zda je ve vašich silách se s nimi „poprat“ a pusťte 
se do toho. Není nic krásnějšího, když se vám podaří vyřešit zdánlivě nevyřešitelné 
problémy a ono to pak jde a daří se. Budete z toho mít dvojnásobnou radost.

ZMĚNIT SYSTÉM FUNGOVÁNÍ KROUŽKU
Možná jste zjistili, že vám nevyhovuje současný systém práce se včelařskou mláde-
ží. Kroužek s pravidelnou činností, kdy děti pokračují v činnostech v novém škol-
ním roce. Jednou z možností je například pořádání „pouze“ jednoročních kurzů. 
Děti zde mají intenzivnější výuku včelaření a vy se nemusíte tolik starat o dopro-
vodné kroužkové aktivity. Je to jednodušší varianta práce se včelařskou mládeží, 
ale není o to míň záslužná.  Možná to je i přijatelnější forma výchovy mladých 
včelařů pro mnohé „nemajetnější“ zřizovatele.

 „SWOT ANALÝZA“ DOPADLA DOBŘE - POKRAČUJEME
Je to radost, když se věci daří a my jsme mohli konstatovat, že náš nový včelařský krou-
žek plní naše očekávání, dětem se v něm líbí, rodiče si nestěžují, zřizovatel je spokojen, 
média si nás všímají a dokonce i nějací sponzoři zjistili, že se jim oboustranná spolu-
práce vyplácí. A také naše včelky jsou s námi a naší péčí o ně spokojeny.
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Teď jenom nesmíme „usnout na vavřínech“, ale naopak musíme začít hledat 
další možnosti, jak náš včelařský kroužek v jeho druhém roce „vylepšíme“.  

SWOT ANALÝZA nám možná ukázala, kde je třeba přidat, tak si musíme vytý-
čit jasné cíle a konkrétní kroky, které bude nutné udělat:
Doplnit stav členů? Dovybavit klubovnu? Získat vlastní včely? Najít druhé-
ho vedoucího? Více se zviditelnit? Zlepšit spolupráci s rodiči? Vychovat si 
instruktora? Získat prostředky na akce?

Může toho být hodně, ale již víme, že jsme toho za rok docílili dost, a že když 
se budeme všichni v kroužku snažit, půjde to stále dál a dopředu. Takže je tu ještě 
srpen a hodně práce.

PATRONI KROUŽKU
Dobře vedený včelařský kroužek už po jednom roce své činnosti může mít za se-
bou tolik akcí a aktivit, že se má čím chlubit. Každý včelařský kroužek najde 
v teritoriu svého působení (obec, město, okres, kraj) nějakou zajímavou V. I. 
P. osobnost. Můžou to být populární umělci (herci, zpěváci, malíři), známí spor-
tovci, mládeží oblíbení blogeři, nebo jinak význačné osobnosti. Najděte je, oslovte 
je a nabídněte jim formu spolupráce – PATRON KROUŽKU.

Všechny výše vyjmenované „osobnosti“ potřebují jednu věc, kterou mají s va-
ším kroužkem společnou. Potřebují reklamu a propagaci! Oni aby získali práci. Váš 
kroužek zase hledá zdroje financování (sponzory) a potřebuje nové členy kroužku. 
Proč tedy společné zájmy nespojit? 
RAKOvčelaříci (včelařský kroužek z Rakovníka) „Před několika lety jsme se 
sami pustili do hledání známých osobností, které bychom spojili s našimi vče-
lařskými aktivitami a nabídli jim různé formy mediálního partnerství. Dnes se 
na náš kroužek již sami někteří obracejí a sami nám navrhují spolupráci. Moc si 
toho vážíme a jsme za každou propagaci včelařství rádi.“

Jedním z mnoha „patronů“ našich včel a akcí 
je světově známý hokejový brankář Dominik 
Hašek. Včelařský klobouk mu sluší stejně jako 
jeho brankářská přilba.
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Nabídněte, že pokud se „osobnost“ stane patronem vašeho kroužku, vámi organi-
zované akce, nebo jenom patronem jednoho vašeho včelího úlu, budete i vy jeho 
jméno propagovat. Tato vzájemná „výpomoc“ v podstatě nikoho nic nestojí a může být 
oboustranně prospěšná.

PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Nový školní rok se kvapem blíží a naši přípravu musíme zintenzivnit. Ve školách 
mají již svůj „přípravný týden“ a tak si možná najdeme chviličku k návštěvě školy, 
ze které jsou naše děti, kde máme nástěnky, nebo dokonce místo našich schůzek. 
Poděkujme jim za uplynulou spolupráci a ověřme si, že bude minimálně stejně 
dobře fungovat i v dalším školním roce. Znovu jim nabídněte případné besedy 
o včelách a hmyzích opylovatelích pro jejich žáky. I když nabídku nevyužijí, uvidí 
dobrou snahu. A sklenice medu ředitele školy také potěší.  
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ZÁŘÍ
A máme tady nový školní rok. Copak asi našemu včelařskému kroužku přinese? 
Uplynulý rok jsme si zhodnotili a určitě se máme čím pochlubit. Doporučujeme, 
aby se každý včelařský kroužek v termínu 1. – 15. září přihlásil do soutěže O pu-
tovní pohár ministra zemědělství.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ - O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZE-
MĚDĚLSTVÍ
Včela má v České republice statut „hospodářského zvířete“ a tak je logické, že 
obor včelařství spravuje Ministerstvo zemědělství. Každý ministr zemědělství si 
váží práce kroužků včelařské mládeže nejenom v oblasti vzdělávání dětí a mlá-
deže, ale také za jejich velký přínos v oblasti propagace oboru včelařství. V roce 
2013 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství celostátní soutěž pro včelařské kroužky 
pod názvem O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ. Každý rok se 
do soutěže přihlašují včelařské kroužky, které zrealizovaly minimálně jednu vče-
lařskou akci pro veřejnost. Ministerstvo se touto soutěží snaží získat přehled, které 
včelařské kroužky jak pracují a jak se který kroužek podílí na propagaci včelařství. 
Spoluorganizátorem této soutěže byl od jejího vzniku i spolek VČELÍ STRÁŽ, z. s.. 
Ten přihlíží k účasti v této soutěži v případě, že musí „vybírat“ mezi přihlášenými 
včelařskými kroužky na některé spolkem pořádané akce. 

Přihlásit se můžete jednoduše vyplněním nenáročného HODNOTÍCÍHO 
LISTU, který má čtyři základní okruhy. Stačí ho vyplnit pouze heslovitě, nechat 
podepsat zřizovatelem a odeslat.
1. okruh - AKTIVITY VKM ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST: jaké váš krou-

žek organizoval besedy, přednášky, ukázky, soutěže a podobné akce zaměřené 
na „nevčelařskou“ veřejnost. Případně jakých akcí se zúčastnil, kde prezentoval 
české včelařství a svůj kroužek.

2. okruh  - Zapojení VKM do vědomostní soutěže ZLATÁ VČELA: kolik pro-
cent dětí z vašeho kroužku se v roce 2014 zúčastnilo oblastního (celostátního) 
kola soutěže ZLATÁ VČELA a jaké bylo umístění jednotlivců i vašeho kroužku.

3. okruh - PREZENTACE činnosti VKM: jakou formou prezentujete svoji vlastní 
činnost a aktivity (např. webové stránky, sociální sítě, vývěsky, nástěnky, spolu-
práce s jinými kroužky a organizacemi, …)

4. okruh - ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ činnosti VKM: popište, jak vypadá vaše 
kroužková činnost, jak je zajištěno vzdělávání vašich vedoucích, apod. 

Pokud je váš včelařský kroužek zařazen do adresáře spolku VČELÍ STRÁŽ,z. s., 
dostáváte spolu s ostatními materiály i pokyny a formuláře pro tuto soutěž. Nebo 
na www.vcelarici.cz. 
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PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ (RAKOvčelaříci) „Náš 
rakovnický kroužek se do této soutěže hlásí již od jejího vyhlášení. Musíme se 
pochlubit, že jsme vítězný pohár získali hned 2x a to za školní rok 2014/2015 
a za školní rok 2017/2018 - viz přiložené diplomy.

První pohár jsme obdrželi v jednacím sále Senátu ČR a druhý pohár nám pan ministr osobně 
předal na radnici v místě našeho působení. Potěšilo nás, že nám věnoval svůj celý pracovní den, 
a tak byl i čas na návštěvu našich včel. Poté jsme si s ním popovídali v naší klubovně.“

Ministr zemědělství ing. Miroslav Toman, CSc. v klubovně RAKOvčelaříků
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REKAPITULACE – VÝROČÍ VZNIKU KROUŽKU
První poprázdninová schůzka našeho již rok „starého“ kroužku by měla být ra-
dostně-veselá. Pokud se nám podařilo vytvořit správnou partu, jsou děti natěšeny 
na nový kroužkový rok a na první schůzku se těšily. Přes to se může stát, že v dal-
ším roce nenastoupí všechny loňské děti. Zjistěte si důvody, může jich být mnoho:
• Dítěti se nehodí den, nebo čas konání schůzek.
• Dítě začalo chodit do pro něj „atraktivnějšího“ kroužku, jehož čas konání se 

kryje s termínem vašich schůzek. 
• Dítě již vloni chodilo ještě do nějakého jiného kroužku (často sportovního), 

jehož termín se letos překrývá s termínem vašich schůzek. 
• Dítě se přestěhovalo a docházka je již nemožná, nebo komplikovaná.
• Dítě změnilo zájmy.
• Kamarád(ka) dítěte přestala do kroužku chodit.
• Dítě se přes prázdniny „rozkamarádilo“ s některým členem kroužku a nechce se 

s ním nikde potkávat. To se stává často u tzv. „dětských lásek“.
• Dítě mělo vloni špatný prospěch a rodiče mu „zakázali“ všechny kroužky.
• Dítě je například v deváté třídě a chce se intenzivněji věnovat studiu a přípravě 

na přijímací zkoušky na nějakou střední školu.
• A mnoho dalších možných důvodů

Tato přirozená „migrace“ dětí je zcela běžná a neměla by vás překvapit ani zaskočit. 
Pokud nebyly důvody spojovány se špatným vedením kroužku, nebo jeho činností – nic 
se neděje. Společně i s dětskými členy kroužku zvažte, zda letos budete přijímat nové 
členy, nebo tento rok absolvujete ve stejném, byť o odešlé členy oslabeném, složení. 

Na první schůzce si najděte také chvilku, kdy společně proberete váš loňský školní rok. 
Připomenete si, co jste podnikali, co se vám povedlo, co se nepovedlo, nebo co ze svých 
plánů jste nestihli zrealizovat. Vše pak zapracujte do společné přípravy nového roku. 

RAKOvčelaříci. „Na první 
schůzce nám vedoucí rozdá 
lístečky, na které napíšeme 
anonymně, co se nám vloni 
líbilo, co nelíbilo, co bychom 
chtěli změnit, anebo co bychom 
chtěli dělat. Lístečky pak vedou-
cí nahlas čte a společně se 
domlouváme, jak se z námětů 
poučíme a jak si ten nový školní 
rok zpestříme, vylepšíme, aby 
nám v našem kroužku bylo 
fajn.“ 
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ZÁVĚR

PODĚKOVÁNÍ
Celostátní organizace VČELÍ STRÁŽ, z. s. vznikla v roce 2008 a k dnešnímu dni 
(2019) má již přes 650 registrovaných členů. Její hlavní cílovou skupinou jsou děti 
a mládež, takže si cení každého, kdo se rozhodne věnovat svůj čas práci ve včelař-
ském kroužku. Vážíme si každého z Vás a budeme se snažit Vám i nadále pomáhat. 
Vytváříme odborné a vzdělávací materiály, metodické a pracovní listy, hledáme 
vhodné výukové pomůcky, vyhlašujeme různooborové celostátní soutěže, pořádá-
me školení pro vedoucí a instruktory, organizujeme setkávání.
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