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Zápis z jednání Komise pro práci s mládeží konané dne 7. 3. 2016 v budově ČSV v Praze 

Přítomni: Jiří Cafourek, Ing. Petr Stibor, Rudolf Vlkovič, doc. Ing. Rudolf Rybář, Marie Knödlová, Mgr. 

Josef Macků, RNDr. Jiří Píza, Oldřich Koubek, Veronika Šebková, Marcela Mališková, Jiří Cabalka,  

Hosté: Bc. Iveta Mrázková, PaedDr. Miroslav Hoskovec, Ing. Nikola Grätzová, Zdeněk Forman 

Program:  

Předseda komise Jiří Cafourek přivítal členy komise a přítomné hosty a zahájil jednání. 

1) kontrola zápisu z posledního jednání KPM z ledna 2016 

2) Zlatá včela 2016 – příprava oblastních kol (organizace, rozpočet) 

3) Účast členů komise v oblastních kolech 

4) Zlatá včela 2016 – příprava celostátního kola (organizace, otázky pro test) 

5) IMYB 2016 – Praha 

6) Web včelařství.cz – záložka Mládež 

7) CIS – kroužky včelařské mládeže 

8) Příprava metodických a evaluačních materiálů pro VKM 

9) Příprava podzimního semináře pro vedoucí VKM 

10) Různé 

Ad 1) Komise konstatovala absenci tiskové, nebo e-podoby Usnesení PRV ze dne 16. 2. 2016. 

Usnesení bylo dodáno až po zahájení jednání KPM. 

Ad 2) Oblastní kola soutěže ZLATÁ VČELA pro žáky ZŠ + kategorie pro středoškolskou mládež se 

organizovala podle dosavadní směrnice ZLATÁ VČELA – POKYNY PRO ORGANIZÁTORY OBLASTNÍCH 

KOL SOUTĚŽE ČLENŮ VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ MLÁDEŽE, schvalování financování probíhalo podle 

METODICKÉHO POKYNU ČSV K FINANCOVÁNÍ OBLASTNÍCH KOL SOUTĚŽE ZLATÁ VČELA.  

Ke schválení byla PRV předložena kompletní nová metodika ZLATÁ VČELA – METODICKÝ POKYN PRO 

ORGANIZOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OBLASTNÍCH KOL SOUTĚŽE, která obsahuje: 

1) Kdo se může soutěže zúčastnit – mladší žáci (bez nároku na postup do CK), starší žáci 

(postupující kategorie do CK), středoškolská mládež (bez nároku na postup do CK) 

2) Počet postupujících do Celostátního kola – KPM rozhodne dle počtu soutěžících v dané 

oblasti o dalších účastnících CK 

3) Administrativní postupy – Hlášení, Prezenční listina, Hodnocení OK atd. 

4) Způsob financování OK – průměrnou částkou na soutěžícího 
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5) Vymezení kategorií nákladových položek (stravné, nájemné, doprava, ceny a odměny, 

doprovodný program) bez limitování   

 

6) Způsob doložení nákladů – kopie faktur a dokladů. 

7) Metodiku pro zpracování Samostatné písemné práce 

Př. Mrázková předložila pro srovnání tabulku s finančními náklady na OK ZV v roce 2014, 2015 a pro 

rok 2016, který byl již upraven podle schválených změn průměrnou částkou na účastníka.  

Otázky pro oblastní kola ZV připraví odborné oddělení ČSV. Do 13. 3. 2016 je zašle př. Grätzová  k 

posouzení př. Cabalkovi, Vlkovičovi a Hoskovcovi. Po schválení budou zaslány do SOUV – př.  

Mrázkové do 20. 3. 2016, která zajistí nakopírování příslušného počtu testů, zapečetění a doporučené 

odeslání organizátorům min. týden před konáním příslušného OK ZV.  

SOUV – př. Mrázková rozešle organizátorům Oblastních kol ZLATÉ VČELY do 20. 3. 2016 tyto 

informace: 

• Nové Metodické pokyny pro organizátory Oblastních kol soutěže ZLATÁ VČELA 

• Informace a pokyny o novém způsobu financování OK ZV a způsobu jeho vyúčtování 

• Informaci o možnosti nehradit účastníkům dopravu z důvodů omezení finančních prostředků 

• Informaci o konkrétní částce, která bude jednotlivým organizátorům OK ZV zaslána na účet 

podle přihlášených soutěžících. Tuto částku SOU Nasavrky zašlou organizátorům OK ZV 

nejpozději do konce března 2016. 

• Informaci o hrazení cestovného delegovanému zástupci KPM z prostředků organizátora OK. 

Informaci o jménu tohoto delegovaného zástupce KPM. Delegovaný zástupce KPM musí být 

přítomen při odpečetění soutěžních testů. 

• informaci   

Ad 3) Delegování členů KPM na oblastní kola ZLATÉ VČELY:  

Příbor – př. Knödlová, Vacenovice – účast člena PRV př. Stibora z důvodu nové pořadatelky OK, bez 

zkušeností, Neslovice – př. Rybář, Telč – př. Stibor, Dubenec – př. Šebková, Stříbro – př. Koubek, 

Rakovník – př. Cabalka, Lomnice – př. Hoskovec, Buchlovice – př. Mališková, Bystré – pracovnice pro 

práci s mládeží ze SOUV př. Mrázková, Bobrová – 0, Šumvald – 0 

Ad 4) Příprava celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA a jednání komise proběhne 19. 5. v SOUV 

Nasavrky – požadavek na umístění porady v PC učebně na ubytovně.  

Celostátního kola ZV se z jednotlivých oblastí zúčastní nejlepší soutěžící v komisí určeném počtu 

(podle počtu soutěžících v postupující kategorii) – viz tabulka: 
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Místo konání           počet dětí v kategorii starších žáků                počet postupujících 

Rakovník                                53                                                                          4 

Šumvald                                   9                                                                          2 

Buchlovice                             60                                                                          4 

Vysočina                                 24                                                                         3 

Lomnice                                  40                                                                         4 

Bystré                                      22                                                                         3 

Stříbro                                      17                                                                        2 

Dubenec                                  19                                                                        2 

Neslovice                                 24                                                                        3 

Telč                                           31                                                                        3 

Vacenovice                              33                                                                        3 

Příbor                                       34                                                                        3 

Počet účastníků CK ZV: 36 soutěžících, 1 doprovod za každou oblast, členové komise, 8 členů 

organizačního týmu „náctiletých“, pozvaní hosté.  

CK ZV se koná od 20. – 22. 5. 2016, účastníci přijedou v pátek do 12:00 hod., SOUV bude poskytovat 

ubytování, stravu a dopravné.  

Zabezpečení soutěže – zajistí  SOUV Nasavrky:  

• Obhajoba písemných prací (pátek) – VPS, funkční zvuková aparatura 

• Vědomostní test – malý sál s promítací technikou 

• Mikroskopování, anatomie včel  - malý sál s promítací technikou 

• Práce s fotorámky – učebna č. 1 

• Nemoci včel – učebna č. 2 

• Včelařské pomůcky – učebna včelařských technologií, pomůcky zapůjčené z prodejny  

• Botanika – v arboretu, cedulky na popis rostlin 

• Určování medů – kuchyňka na ubytovně.   

• Včelařská praxe – doprava na Libáň + zajištění 6 včelstev a ochranných pomůcek. 
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Otázky testu do celostátního kola připraví pracovnice SOUV-VVC.  

Trička bílé barvy s logem ZV, medaile, diplomy, propisky, propagační materiály, odměny pro soutěžící 

a fotografa – zajistí pracovnice SOUV.  

 Program pro doprovod a soutěžící – pracovnice SOUV p. Mrázková, př. Flösslerová.  

Rozeslání pozvánek hostům – pracovnice SOUV 

Tabulka na body (EXCEL) v jednotlivých kategoriích a pro celkové hodnocení – zajistí př. Mališková. 

Informace na webové stránky ČSV o ZV – zpracuje př. Cafourek.  

Ad 5) Jiří Cafourek seznámil členy komise a hosty s přípravami na IMYB 2016 v Praze a př. Stibor se 

zápisem z PRV. V plánu je účast 100 účastníků z 20 zemí + organizační tým + hosté.  Termín konání  

IMYB je 30. 6. – 3. 7. 2016, organizátoři od 29. 6. 2016. Místem konání Praha. Předpokládané 

ubytování účastníků hotel Pramen.   

Komunikace a zajištění zahraničních účastníků – př. Píza (mezinárodní koordinátor IMYB) 

Hlavní organizátor IMB 2016 – př. Jiří Cafourek 

Vedoucí týmu rozhodčích – př. Cabalka 

Vedoucí instruktorského sboru – př. Šebková 

• Př. Cafourek zajistil oficiální záštitu akci IMYB 2016 prezidentem ČR. 

• Nepřekročitelný finanční limit pro IMYB 2016 je 1.250.00 Kč (včetně částky 500 euro od každé 

účastněné delegace), který vychází z projektu přiznaného Ministerstvem zemědělství . 

Ad 6) Komise projednala své požadavky na strukturu a obsah informací o mládeži na webu 

vcelarstvi.cz s paní Hornofovou, která vkládá na web informace.  

Návrh na přehled záložek v sekci MLÁDEŽ: IMYB, ZLATÁ VČELA, VČELAŘSKÉ KROUŽKY, SEZNAM 

VEDOUCÍCH VKM, AKCE PRO MLÁDEŽ, NAPSALI O NÁS, AIB, NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI 

Ad 7) Komise projednala se členem IT komise p. Formanem možnosti rozšíření kolonek VKM v CISu. 

Byla předána navrhovaná struktura a náměty pro doplnění CIS. Př. Forman přislíbil vypracování 

finanční kalkulace a navržení časového horizontu pro dané úpravy.   

Ad 8) Př. Macků předložil přehled materiálů pro vzdělávání VKM, které by mohly být opět upraveny, 

namnoženy a rozšířeny především mezi nové vedoucí VKM. Nutnost ověření o udělení autorských 

práv. Příprava evaluačního dotazníku – doložení roční činnosti jednotlivých VKM.  

Ad 9) Říjnový seminář 2016 pro vedoucí VKM je určený pro druhou polovinu vedoucích, proto jeho 

náplň bude obsahově stejná jako v lednovém semináři 2016.  

Komise nesouhlasí s přesunem termínu a trvá na původním z důvodu krátkého časového úseku mezi 

první schůzkou vedoucích s dětmi ve svém VKM a seminářem. Vedoucí nemají dostatečnou časovou 
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rezervu, aby zjistili, zda se děti do kroužku opětovně přihlásí a zda VKM bude pokračovat ve své 

činnosti.  

Zajištěním podzimního semináře vedoucích VKM (pozvánky, zajištění lektorů, zajištění ubytování a 

stravování, cestovné, logistické zajištění) je pověřena př. Mrázková a SOU Nasavrky. 

 

 

 

 

Návrh usnesené pro PRV: 

PRV bere na vědomí 

• Zápis z jednání Komise pro mládež ČSV ze dne 7. 3. 2016 

• Průběžnou informaci o přípravě IMYB 2016 – viz zápis  

PRV schvaluje 

• Delegování zástupců KPM na oblastní kola ZV – viz zápis 

• Finanční a logistické zajištění oblastních kol ZV a celostátního finále ZV – viz zápis 

• Konání semináře vedoucích VKM v říjnu 2016 – viz zápis 

PRV ukládá 

• SOUV Nasavrky finančně a logisticky zajistit konání Oblastních kol soutěže ZLATÁ VČELA pro 

žáky základních a středních škol v součinnosti s Komisí pro mládež ČSV. 

• SOUV Nasavrky finančně a logisticky zajistit konání Finále soutěže ZLATÁ VČELA v součinnosti 

s Komisí pro mládež ČSV. 

• Organizátorům IMYB 2016 dodržet finanční limit 1.250.000 Kč, strukturu financování dle 

projektu Ministerstva zemědělství a úzce spolupracovat při financování IMYB 2016 

s finančním oddělením sekretariátu ČSV. 

 

Zapsala: Bc. Iveta Mrázková                                             Cafourek Jiří – předseda Komise pro mládež ČSV 

 

 


