
Putovní včelařská výstava 2016-2018

Putovní včelařská výstava  (PVV) je součástí enviromentální výchovy, tedy vzdělávacího
úsilí, které vede každého z nás k spoluodpovědnosti za současný stav přírody, společnosti
a místa, kde žijeme. Specifika včely medonosné a její nenahraditelné místo v přírodě jsou
neuralgickým bodem lidské výživy.  Včelaři  jdou do terénu,  aby pozitivně ovlivnili  mladou
generaci – jen při 18 základních školách v našem okrsku (30 obcí) je to minimálně 2.000
dětí. Podle předpokladů projekt už v roce 2017 přesáhl hranice našeho spolku.

Cílovou skupinou jsou děti předškolního a mladšího školního věku (nejlépe do 1. stupně).

Výstava  je  umístěna na stojanech  typu „rool-up“  Život  včely a  nových panelech  Cesta
medu,  zakoupených  z dotace,  poskytnuté  z  rozpočtových  prostředků  Pardubického
kraje v roce 2018 v rámci programu  Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí  v  Pardubickém  kraji  pro  rok  2018.  Materiály  jsou  zpracovány  Výzkumným
ústavem včelařským v Dole. Po dohodě s vedením školy jsou tyto stojany spolu s dalšími
drobnými včelařskými předměty umístěny do vhodných prostor k samostudiu žáků po dobu
14  dnů.  Na  závěr  výstavy  podle  zájmu  školy  následuje  přednáška,  ochutnávka  medu,
znalostní soutěž, případně založení včelařského nebo přírodovědného kroužku s podporou
ZO ČSV Litomyšl.

Časový harmonogram: Školy se po dohodě postupně zařazují do kalendáře akce, v letních
měsících navštěvujeme letní  tábory a příměstské akce pro mládež.  Projekt  funguje třetím
rokem a navázali jsme úspěšnou spolupráci s okolními spolky (Sloupnice, Vysoké Mýto). 

Projekt mají na svých bedrech př. Jiří Brokeš (předseda spolku) a př. Stanislav Tomšíček
(předseda  osvětové  komise  spolku).  Na  vědomostních  soutěžích  v rámci  Dnů  medu  se
podíleli i další členové spolku.

Dopisem  se  záměrem  uspořádat  PVV  bylo  osloveno  15  zřizovatelů  škol  -  obcí  a  měst
regionu. V letech 2016-2017 jsme absolvovali např. výstavu v České Třebové (4. – 14. 11.
2016).  Základní  škola  Česká  Třebová,  Ústecká  ulice,  má  na  webové  adrese  http://zs-
ustecka.cz/medova-snidane-s-ministerstvem-zemedelstvi/ fotografie z přednášky k Medové
snídani, na které se vystřídalo 220 žáků. Dalšími zastávkami byly např. Adventní výstava
v Čisté, Základní škola Čistá, Základní škola Němčice, viz následující přehled:

Záznam z     cest Putovní včelařské výstavy  

Datum umístění Místo, akce, škola Počet dětí
Počet

přednášek

7.11. – 14.11.2016 ZŠ Česká Třebová 220 5

20.11.2016
Den medu 2016 

Zámecké návrší Litomyšl
vědomostní

soutěž

25.11.2016
Adventní výstava 

Čistá

28.11. – 15.12.2016 ZŠ Čistá 45 1

9.1. – 30.1.2017 ZŠ Němčice 57 1

31.1 – 27.2.2017 ZŠ Vidlatá Seč 12 1

27.2. – 17.3.2017 ZŠ a MŠ Budislav 36 1

17.3. – 3.4.2017 ZŠ Vraclav 56 2

4.4. – 12.4.2017 ZŠ Knířov 72 2

http://zs-ustecka.cz/medova-snidane-s-ministerstvem-zemedelstvi/
http://zs-ustecka.cz/medova-snidane-s-ministerstvem-zemedelstvi/


20.4.2017
Den Země 2017

Smetanovo náměstí, Litomyšl

21.4.- 5.5.2017 3. ZŠ Litomyšl 133 5

5.5. – 19.5.2017 ZŠ Sebranice 110 5

19.11.2017
Den medu 2017 

Zámecké návrší Litomyšl
vědomostní

soutěž

20.4.2018
Den Země 2018

Smetanovo náměstí, Litomyšl

10.7.2018
letní tábor Budislav

II.
25 1

1.8.2018
letní tábor Budislav

II.
32 1

26.9. – 12.10.2018 ZŠ Osík 47 1

18.11.2018
Den medu 2018 

Zámecké návrší Litomyšl
vědomostní

soutěž

Celkem dětí

(mimo veřejné akce)
845 26

Cílem PVV primárně není nábor nových včelařů. Výstava a následná přednáška má za úkol
nalézat a rozvíjet v dětech cit pro své okolí, přírodu i společenství. Zdůrazňuje prvky
závislosti  jedince  na  společnosti  i  zpětné  vazby,  potřebu  individuálnosti  v prožívání
bezprostředního kontaktu s realitou - v tomto případě s přírodou a její souvislostí s lidskou
společností.  Naším  přáním  je  odvést  děti  v rozhodujících  okamžicích  jejich  vývoje
od rozbujelého  technického  světa  a  virtuálních  realit  k pramenům  života  samého
a dosáhnout  alespoň  mírné  vyváženosti  v jejich  dynamickém  mládí.  Vizí  je  obsáhnutí
našeho okrsku zhruba během několika málo let a pokračování v přilehlých okrscích
včetně opakování – děti rostou a přicházejí nové.

Za účinnou finanční pomoc moc děkujeme všem sponzorům, z nichž byl v     roce 2018  
rozhodně nejvýznamnějším Pardubický kraj!


