
Zápis z jednání Komise pro práci s mládeží ČSV konané ve dnech    19. 5. a 22. 

5. 2016 v SOUV Nasavrky 

Přítomni: Jiří Cafourek, Ing. Petr Stibor, Rudolf Vlkovič, Marie Knödlová, Josef Macků, Oldřich Koubek, Veronika 

Šebková, Marcela Mališková, RNDr. Jiří Píza, doc. Ing. Rudolf Rybář, Jiří Cabalka 

Hosté: PaedDr. Miroslav Hoskovec, Ing. Nikola Grätzová 

Program:  

a) ZAHÁJENÍ – provedl předseda komise Jiří  

 

b) Oblastní kola soutěže ZLATÁ VČELA (ZV) 

• Členové komise, kteří byli delegováni na jednotlivá oblastní kola ZV podali informace: 

• OK ZV Rakovník – bez problémů, bez účasti místní ZO ČSV, děti VKM RAKOvčelaříci nebyli bodováni, aby se 

předešlo případné podjatosti. 

• OK ZV Buchlovice – přijelo cca 104 účastníků, organizace výborná, krásná výzdoba 

• OK ZV Lomnice – skvělá organizace, nový pořadatel, skvělé zázemí a pomoc místní ZO ČSV 

• OK ZV Stříbro – organizováno poprvé, 42 soutěžících, podpora místní ZO ČSV 

• OK ZV Telč – mínus 11 soutěžících (na poslední chvíli se odhlásil jeden kroužek) 

• OK ZV Příbor – nepřijel jeden kroužek bez omluvy, doporučení na rozdělení otázek pro starší a mladší žáky  

v kategorii 1. - 5. tříd 

• OK ZV Dubenec – vzorná pomoc od místní ZO ČSV, 38 soutěžících, problém – špatně spočítané výsledky, děti 

věděly výsledky dříve než bylo oficiální vyhlášení 

• OK ZV Vacenovice – velkoryse pojato, celkem 104 soutěžících – mladších více než starších 

• V ostatních OK ZV nebyla účast členů komise. 

• Delegovaní členové komise konstatovali klesající vědomosti soutěžících v některých OK ZV 

• Komise se v příštím roce zaměří na okresy (VKM) s nižší úrovní vědomostí soutěžících 

• Zjištěn poznatek o předávání otázek z testů dětmi z dříve probíhajících termínů OK ZV dětem soutěžících 

v pozdějších termínech. Proti této možnosti nebylo nalezeno protiopatření. 

• Konstatována nedostatečná propagace OK ZV na svazovém webu ze strany organizátorů. Komise zajistí 

článek do časopisu Včelařství (pověřena př. Mrázková). 

• Organizátorům OK ZV bylo nařízeno odevzdávat originály účetních dokladů s vyhodnocením soutěže do 

SOUV Nasavrky. Komise s tímto nařízením nesouhlasí. Originály mají zůstávat v místě vyplácení. 

• Komise pověřila př. Mrázkovou sestavením do příštího jednání komise přehled - na jakých místech se 

umístily děti organizátorů oblastních kol ZV.  

• Komise ukládá př. Mrázkové zjistit organizátory oblastních kol ZV pro rok 2017 do září 2016. 

 

c) Celostátní finále soutěže ZLATÁ VČELA v Nasavrkách 

• Soutěže se účastní 36 vítězů z oblastních kol, kteří budou rozděleni do šesti družstev vedených instruktory 

z řad organizátorů. 

• HARMONOGRAM SOUTĚŽE: 

• Pátek 20. 5. 2016 – Mezinárodní den včel a včelařství 

• Vědomostní test – vytvořilo SOUV Nasavrky, opravu testů zajistí př. Macků, př. Hoskovec 

• Písemné práce zkontrolují –př. Rybář, př. Píza, př. Stibor 

• Veřejné obhajoby písemných prací – bude řídit a moderovat př. Cafourek 

• Večerní program zajistí př. Mrázková 

• Sobota 21. 5. 2016 – soutěžní den 

• Disciplína POMŮCKY – zajistí př. Stibor, př. Malíšková 



• Disciplína BOTANIKA – zabezpečí př. Rybář 

• Disciplína FOTORÁMEČKY – zabezpečí př. Vlkovič, př. Koubek 

• Disciplína MIKROSKOPOVÁNÍ – zajistí př. Macků, př. Knödlová 

• Disciplína RÁMEČKY – zajistí př. Píza, př. Šebková 

• Disciplína ZNAČENÍ TRUBCŮ  - zajistí př. Cabalka, včelmistr z SOUV Nasavrky 

• Disciplína PRAXE-LIBÁŇ – zabezpečí př. Vlkovič, př. Macků, př. Stibor, př. Rybář, př. Malíšková, př. Cabalka, 

př. Hoskovec 

• Soutěžní tabulky povede – př. Knödlová 

• Ubytování soutěžících zajistí – př. Mrázková, př. Šebková 

• Diplomy a soutěžní listy zajistí – př. Malíšková, př. Mázková 

• Koordinaci instruktorů, rozhodčích a ostatních organizátorů zajistí – př. Cafourek 

• Instruktory bude řídit – př. Šebková 

 

d) Podzimní seminář vedoucích VKM 

• Př. Mrázková zajistí informování vedoucích VKM o změně termínu konání podzimního semináře na 22. – 23. 

10. 2016 do konce června 2016. 

• Program semináře a zajištění lektorů zajistí př. Mrázková. 

• Komise mládeže proběhne 21. 10. 2016. 

 

e) Mezinárodní setkání včelařské mládeže – IMYB 2016 

• Př. Cafourek a př. Píza podali informaci o stavu příprav IMYB 2016  

• Nepřekročitelný rozpočet činí 1.240.000 Kč. 

• IMYB 2016 se účastní většina členů Komise pro mládež (sraz dne 29. 6. 2016 do 11:30 h v hotelu Pramen, 

Praha. 

f) Jednání komise bylo přerušeno konáním finále soutěže ZLATÁ VČELA  

g) Jednání komise pokračovalo v neděli dne 22. 5. 2016 

• Komise zhodnotila konání finále ZV – nebyly zjištěny žádné organizační ani logistické závady. 

• Komise pověřila př. Mrázkovou koordinací přípravy vítězů ZV, kteří se účastní IMYB 2016.  

Návrh usnesené pro PRV: 

PRV bere na vědomí 

• Zápis z jednání Komise pro mládež ČSV ze dne 19. 5. 2016 a z 22. 5. 2016. 

PRV zajistí  

• Uvolnění a účast př. Ivety Mrázkové (zaměstnankyně pro mládež SOUV Nasavrky) na konání IMYB 2016 (od 

29. 6. Do 3. 7. 2016) jako doprovodu a vedoucí delegace českých dětských účastníků. 

PRV ukládá 

• Sekretariátu ČSV zjistit u poskytovatele příslušné dotace (pravděpodobně SZIF), zda je nutné ukládat v SOUV 

Nasavrky ORIGINÁLY účetních dokladů z Oblastních kol Zlaté včely. 

• SOUV Nasavrky stanovit termín finále soutěže ZLATÁ VČELA 2017 tak, aby se neshodoval s termínem 

veletrhu NATURA VIVA – ideálně v první polovině června 2017. 

 


